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Varga Gyógygomba mintabolt  
Szombathelyen!  

Ingyenes tanácsadás, személyre szabott  
adagolás, kedvezményes házhoz szállítás!  

Organic Vital Biobolt
Szombathely, Savaria tér 1/G.  
(keresse kék-fehér tetőnket)  

a Claudia cukrászdától 50 méterre, a 
Borostyánkő irányába. Tel.: 94/788-748  
web-áruház: www.gyogygombainfo.hu

Régi név 
új köntösben!

Ingatlanügyeivel 
van gondja? 

A Szabinaingatlan 
megoldja!

Megnyugtató 
megoldásra 

van szüksége? 
A Szabinaingatlan 

tesz érte!

Horváth Szabina
független ingatlanszakértő

+36 70 679 3393

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22. •Tel.: +36-94/342-317
 Sárga Zebra Szemüvegdiszkont

Az ajánlat komplett szemüveg rendelése esetén érvényes. Más akcióval nem összevonható. 
Részletekről érdeklődjön üzletünkben. Az akció 2018. január 17-től február 17-ig tart.

Végkiárusítás

-50%
-60%

-70%
-80%

CSAK EGY HÓNAPIG!

ŠKODA KAROQ kombinált átlagfogyasztás: 4,3-5,5 l/100km, CO2 kibocsátás: 114-137 g/km. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-
fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden 
eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK 
rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal 
szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását.

PARKOLÁS, FELESLEGES
MOZDULATOK NÉLKÜL.
ŠKODA KAROQ Park Assist rendszerrel.

ŠKODA KAROQ. EGYÜTT EGYSZERŰBB.
VÉGH AUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10.
Tel: +36 30 758 3778 • www.veghauto.hu

Mészáros Dóra
+36 30 9294 789

www.szuletett-ingatlan-szombathely.hu

Herényi 
új projekt

• Elegáns, modern nap-
pali +3 ill.4szobás sorház 
fedett dupla autóbeálló-
val vagy dupla garázzsal.
• Saját patakparti 
telekkel 113nm-es csalá-
diház dupla garázzsal.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. felvételt hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:

TAKARÍTÓ
Amit kínálunk: kiemelt bérezés, hosszú távú, biztos munkahely, kiterjedt munkabéren 
túli juttatások, útiköltség térítés, igény szerint munkába járás biztosítása, tervezhető munkarend.

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken, fényképes önéletrajz megküldésével:

E-mail: kiss.veronika@bukfurdo.hu • Postacím: 9740 Bük, Termál krt. 2/A
További információ az alábbi telefonszámon kapható: 06 94 558 080

Nagy János: Téli rondó

Táncol a csipkefüggöny-hó
fülembe vak szél hegedül
fagy-csikorgás – útravaló
útnak eredtem egyedül.

Dermed a lég körülöttem
vad lábnyoma fut-menekül
zúzmara hűl ág-kezekben
útnak eredtem egyedül.

Felnyög a fa és kiabál
madár sikolya szétterül
kazlak magánya borul rám
útnak eredtem egyedül.

Az utak gödréből kiránt
a gyér fény hív torony iránt
útnak eredtem egyedül
arcomat égeti hideg
szívem embert látni siet!

Szemüvegvásárlás esetén ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

multifokális lencsék 

35% 
kedvezménnyel

Szombathely, Fő tér 7. 94/329-029

Az akció 2018. jan. 17-től jan. 31-ig érvényes! Részletek az üzletben!
Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30, Szombat: 8.30-12.30

Komplett szemüveg vásárlás esetén 

AjáNDÉK leNcSe! 

( , 1,5 karc és tükröződés mentes)
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Ne tervrajzokat nézzen – válasszon a helyszínen!
Szombathelyen belváros 

közeli lakóparkban 

új építésű lakások 
liftes épületben azonnali 

költözéssel eladók.

CSOK igénybe vehető!

30/640-5115 
www.hunyadipark.hu

Szombathely, 
Dolgozók útja 15.
Tel.: 94/511-470, 94/510-342
Nyitvatartás: 
H-P.: 7.30-16.00, 
Szo.: 7.30-12.00
www.harmatos.hu

Harmatos Kft.

Kínálatunkból:
  Vasanyagok
  Alumínium létrák
  Horgonyzott csatornák
   Salgó polcok
  Kerítés fonatok
  Rozsdamentes 

és zománcozott edények
   Konyhai eszközök 

és kiegészítők
  Füstcsövek, rostélyok
  Kéziszerszámok, 

csavarok

Stohl Luca nem tudta volna megbocsátani apja hűtlenségét
Stohl András kicsapongó életet élt mióta világ a világ, felesége, Éva 13 évig tűrte ezt, végül megelé-
gelte, és beadta a válókeresetet. Az utolsó csepp az volt, amikor Stohl a Survivor forgatásán összejött 
egy játékossal, Tündével, de persze nem ez volt az első alkalom, amikor a színész hűtlen volt a felesé-
géhez. Stohl Luca ezekről az időkről és a megcsalásról magáról Várkonyi Andrea műsorában beszélt: 
ő nem tudta volna eddig eltűrni, hogy egy férfi ezt tegye vele. (forrás: life.hu)Paparazzi

Az 59 éves színésznő el-
képesztő vallomást tett: 
sosem akarja többé magá-
nyosnak érezni magát, így 
ha épp nincs vele senki, ak-
kor is beszél valamihez. A 
színésznőnek 2001-ben agy-
vérzése volt, az orvosok öt 
százalék esélyt adtak neki a 
túlélésre. Fontos műtéteken 
esett át, s két évbe telt, mire 
újra megtanult járni, beszél-
ni és olvasni. Sokan magára 
hagyták a nehéz időkben, 
s úgy érezte, munkát sem 
ajánlottak neki emiatt. – 
Senkinek sem kellett egy 
roncs, egyedül maradtam. 

Azóta visszatértem a fil-
miparba, de ha egyedül va-
gyok, a fámhoz beszélek, ő 
nagyszerű, és az illata is re-
mek – mondta Stone.

 (forrás: borsonline.hu)

Gordon Ramsay már négy-
szeres édesapa: három lánya 
van, Matilda, Megan és Holly, 
illetve egy fia, Jack. A lányok 
inkább az anyukájukra ha-
sonlítanak, Jack azonban ki-
köpött Gordon – legújabb kö-
zös fotójukon szinte ikreknek 
tűnnek híres apjával. Jack kis-
kora óta nagyon emlékeztet 

a tévés szakácsra tüsi, szőke 
haja, kék szemei és jellegze-
tes arcformája miatt, azon-
ban most, hogy felnőtt férfi 
lett, már alig lehet megkülön-
böztetni őket egymástól. Az 
Instagramon gyakran posz-
tolnak ki közös fotót, amin jól 
látható, milyen egyformák.

 (forrás: femina.hu)

n Bár Federertől kika-
pott, Fucsovics Márton 
előtt még nagy karrier áll.

Fucsovics Mártonért iz-
gultak hétfő hajnalban a 
magyar teniszrajongók: 
Sebestyén Balázs például 
azt írta a Facebookon, hogy 
ez az életében az első al-
kalom, amikor nem Fede-
rernek szurkol. A 25 éves 
magyar teniszező végül há-
rom szettben, 2 óra 3 perc 
alatt kikapott a 19-szeres 
Grand Slam-bajnok Roger 
Federertől az ausztrál nyílt 
teniszbajnokság nyolcad-
döntőjében, de a híradások 
elismerően szóltak a fiatal 
sportolóról.

– Jól és tisztán játszott, 
igazából csak két szett és 
brékelőny után dőlt el a 
meccs. Ilyen hátrányban 
már nehéz mentálisan ösz-
szeszednie magát egy játé-
kosnak, ezzel együtt gratu-
lálok, és sok sikert kívánok 
neki – mondta Fucsovics 
Marciról a nyolcaddöntő 
után Federer.

Fucsovics Márton kétsze-
res junior Grand Slam-baj-
nok. Nyolcszor nyert 
magyar bajnokságot, csa-
patban aranyérmet szerzett 
az Európa-bajnokságon. 
Tehetsége már gyerek-
ként megmutatkozott: öt-
évesen kezdett el teniszez-
ni. Igen alacsony termetű 
kisfiú volt, emiatt majdnem 

eltanácsolták a nyíregyhá-
zai teniszklubban kezdődő 
tanfolyamról, de tehetsége 
meggyőzte az edzőt. Más 
labdajátékban is kiemel-
kedő volt, egy debreceni 
kosárlabdatornáról elhoz-
hatta a korosztálya legtech-
nikásabb játékosának járó 
különdíjat.

 (forrás: femina.hu)

Gordon Ramsay fia 
a sztárséf kiköpött mása

Fucsovics Márton nemcsak a teniszpályán hódít

Ilyen jóképű a 25 éves sportoló

Fájával beszélget Stone
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AUTÓ VILÁG

SIPOS autóház
 Szombathely,
Zanati út 48.
% 94/512-771

Készen áll minden Kalandra
Suzuki SX4 S-Cross – üzemanyag-fogyasztás: 3,8-6,7 l/100km, CO2-kibocsátás 
vegyes használat mellett: 106-128 g/km. A kép illusztráció, a változtatás jogát 
fenntartjuk. További részletek a márkakereskedésben.

P&P Immun Kft
Torony: 081/9
Telefonszám: 30/929-8562 30/396-0055

Személy- és teherjármű, 
pótkocSi javítáS, diagnoSztika, 

autóvillamoSSág, 
Fék-Futómű 

átvizSgáláS, javítáS.
műSzaki vizSgára történő FelkéSzítéS. 

állóFűtéS javítáS.

képviSelet

3

Tudta, hogy az első autórádiót 
a Motorolának köszönhetjük?

Egész pontosan a cég alapítóinak, akik még 
egy lemezjátszót is beépítettek anno egy jár-
műbe. Minden különösebb siker nélkül. Az 
első autórádió mindenesetre 1930-ban buk-
kant fel és 130 dollárba került.

VÁSÁROLOK! 
Kisteherautót, 
személyautót, 

kisbuszt vennék!
Helyszíni megtekintés, 

korrekt ügyintézés. 
Sérült, hibás is érdekel.

06-30/9361-923

Érdekességek a 
négykerekűkről

Csökken az üzemanyagok ára
A benzin ára kettő, a 
gázolajé négy forinttal 
csökken szerdán.
Így a benzin átlagára 
363, míg a gázolajé 
371 forint lesz.

Tudta, hogy a fejtámla 
másra is jó?

Azt nem tudni, hogy tényleg 
direkt ilyen, de nem először ta-
lálkozunk azzal tippel, hogy ha 
ki kell törni valamiért belülről a 
szélvédőt és semmi nincs kéz-
nél, a fejtámla konzoljának alját 
azért alakították ki kúpos felü-
letűre, hogy könnyen áttörje az 
üveget.

 (forrás: hvg.hu)

Tudta, honnan jön az ablaktörlő?
1903-ban használták autó jellegű 

járművön először ilyen szerkezetet, 
addig hagymával és répával tisztítot-
ták az autók üvegeit, már amennyire 
ilyenek egyáltalán voltak. Mary An-
derson találmánya viszont gyorsan 
véget vetett ennek a szép gyakorlat-
nak. De nem ő volt az egyetlen, aki 
autóipari első volt nőként. Az első 
hangtompító, az irányjelző és a fűtés 
is női találmány, legalábbis részben.

Egy liter dízel 0,87 ki-
logrammot nyom, míg a 
könnyebbik üzemanyag a 
benzin 0,74 kilót. Mindez 
mutatja a két üzemanyag 
energiasűrűségének különb-
ségét is, amelynek részben 
köszönhető, hogy a dízel-
motor akár 35 százalékkal 
takarékosabb a benzines 
társánál.

Tudta, hogy a dízel sokkal nehezebb, mint a benzin?

Egy férfi száguldozik az új 
autójával. A rendőr meg-
állítja:
–  Uram, nem 

olvasta a 
sebesség-
korlátozó 
táblát?

–  Micsoda? 
Olvasni ilyen sebesség 
mellett?
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varrógép 
műszerész

munkatársat, bér megegyezés szerint

Amit kínálunk:
állandó délelöttös munkarend • határozatlan időre szóló 

munkaszerződés • béren kívüli juttatás • utazási támogatás

Jelentkezés: telefonon: 06303589942 • email: styl@styl.hu

STYL Fashion Kft
egy műszakos munkarendben történő foglalkoztatásra keres

Újabb egyetemi vizsgát vezetnek be: minden hallgatót tesztelnek
Bevezetik az országos felsőoktatási kompetenciamérést és bővül a digitális tankönyvtár is az Oktatási Hivatal 
(OH) kiemelt programjának köszönhetően, amely mintegy kétmilliárd forintos uniós támogatásból valósulhat 
meg. A projekt célja olyan rendszerek kialakítása, amelyek segítik a diákok felsőoktatásba való belépését és 
bennmaradását. A program az átfogó fejlesztés érdekében a felsőoktatás számos szegmensére kiterjed.

(forrás: www.eduline.hu)

Állás
Oktatás

A hallgatói hitelszerző-
dés alapján fennálló tarto-
zás törlesztéséhez a mun-
kavállaló számára kifizetett 
juttatás, a munkaviszony 

fennállásának időtartama 
alatt a munkavállalót ter-
helő előírt kötelező diák-
hitel törlesztő részlet erejé-
ig, de havonta legfeljebb a 

minimálbér 20 százalékáig 
(2018-ban 27 600 Ft-ig) ter-
jedő összegig.

forrás: www.forbes.hu

Július 1-től minden adózó-
nak és vállalkozásnak olyan 
számlázó rendszerrel kell 
rendelkeznie, amely az in-
terneten keresztül folyama-
tos kapcsolatban áll a Nem-
zeti Adó és Vámhivatallal. 
Az online számlázási rend-
szer segítségével a NAV le 
tudja ellenőrizni a vevők 
áfa-bevallását, és abban az 

esetben, ha egy vevő áfát igé-
nyel vissza, az adóhatóság 
azt is meg tudja vizsgálni, 
hogy csak olyan számla után 

igényli-e vissza az áfát, ame-
lyet az eladó be is fizetett.
 (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Július 1-től kötelező lesz az online számlázás

A diákhitel-törlesztés új, adómentes juttatás 2018-tól

GÉPKEZELŐ
Feladat:
•  Termelőgépek önálló felügyelete és kiszolgálása
Elvárás:
•  Középfokú vagy 8 általános végzettség
•  4 műszakos munkarend vállalása

VIZUÁLIS ELLENŐR
Feladat:
•  Termékek vizuális ellenőrzése
•  Elsődleges csomagolási feladatok ellátása 
Elvárás:
•  Középfokú vagy 8 általános végzettség
•  4 műszakos munkarend vállalása

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint 
130 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több mint 15.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag 
gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft., több mint 20 éve gyárt sikeresen üvegcsét, 
ampullát és karpullát Lukácsházán.

CSAPATUNK ERŐSÍTÉSÉRE MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN:

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozzon velünk sikereinkben!
Időpont egyeztetés miatt keressen minket a +36 94 568 411 vagy a +36208527939 telefonszámon 
vagy küldje el önéletrajzát a karrier.pph@schott.com email címre.
SCHOTT Hungary Kft. 9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1. www.schott.com

Amit a munkavállalóinknak nyújtunk:
•  Versenyképes alapbér
•  Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz
•  Törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok
•  Éves szinten tervezhető, kiszámítható munkarend
•  Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
•  Egyénre szabható Cafetéria
•  Ingyenes céges buszjáratok számos 

településről
•  Stabil, növekvő 

nemzetközi vállalat
•  Barátságos csapat és tiszta, 

rendezett munkakörnyezet
•  Vállalati rendezvények, 

egészség- és családi 
programok, sportolási 
támogatások



2018. január 24. Vas megyei Szuperinfó 5

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém me-
gye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS 
és KArBANTArTó
Amit kínálni tudunk
•  Versenyképes juttatások
•  Műszakpótlékok
•  Béren kívüli juttatások (cafeteria, jelenléti bónusz)
•  Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén 

kifizetésre kerülnek
•  2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) vagy 

állandó éjszakás (22-06 h) munkarend
•  Ingyenes céges buszjárat
•  Sikeres munkatárs ajánlás esetén ajándékutalvány juttatás
•  Saját állományban való alkalmazás
Feltételek
• Min. általános iskolai végzettség

További kérdés esetén keressen bennünk bizalommal munkaidő-
ben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén.
Cím: Seton Hungary Kft., 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

Leather, vaLue oF nature

Alapórabérek 985 Ft/h-tól!
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LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft.

Répcelak

Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 2001. 
májusától pedig 100%-os magyar tulajdonban, LISS Kft. néven 
gyártjuk és forgalmazzuk a szóda- és habszifon készülékeket is. 
Patronok széles skáláját kínáljuk a hazai és a világpiacon egyaránt.
Az alábbi munkakörökben keresünk új kollégákat:

GÉPKEZELŐ 
– HÖLGYEK RÉSZÉRE IS!

Feladat:
•  Gépek, berendezések üzemeltetése
Előnyök:
•  Korábbi termelői területen szerzett tapasztalat
•  Alapszintű számítógépes ismeretek

MECHANIKAI KARBANTARTÓ
(GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS, GÉPJAVÍTÓ LAKATOS)
Feladatok:
•  Gépbeállítások, Karbantartási feladatok ellátása
Elvárások:
•  Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat- előny: 

elektromos karbantartói tapasztalat
Amit kínálunk:
–  KLASSZIKUS 3 MŰSZAKOS MUNKAREND! – 

SZABAD HÉTVÉGE!
–  40% MŰSZAKPÓTLÉK
–  FIZETETT TÚLÓRÁZÁSI LEHETŐSÉG!
–  MINIMUM HAVI NETTÓ 25.000 Ft BÉREN KÍVÜLI 

JUTTATÁS
–  MUNKÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BUSZJÁRAT 

(Celldömölk-Kemenesmihályfa-Kemenessömjén-
Ostffyasszonyfa-Csönge-Uraiújfalu-Nick útvonalon és a 
Sárvár-Rábasömjén-Rábapaty-Jákfa-Zsédeny-Hegyfalu-
Vasegerszeg-Vámoscsalád útvonalon)

–  13.HAVI JUTTATÁS
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 

kérem, hogy juttassa el önéletrajzát az 
alábbi elérhetőségek valamelyikére:

LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft. 

9653 Répcelak, 
Carl von Linde út 1.

web: www.liss.hu 
e-mail: karrier@liss.hu

A Speidel Hungária Kft. 
a következő pozíciókba 

keres munkatársakat:
• VARRÓNŐ

• MINŐSÉGELLENŐR
Amit kínálunk:

• állandó délelőttös munkarend, akár részmunkaidőben
• teljesítményarányos díjazás

• cafeteria juttatás
• határozatlan időre szóló munkaszerződés

• utazási támogatás
• 13. havi fizetés 

• folyamatos fejlődési lehetőség
Szakképesítés illetve gyakorlat nem követelmény!

Pályakezdők, nyugdíjasok és kismamák jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés az alábbi címen, ill. telefonszámon:

9700 Szombathely, Pásztor u. 1/a., Tel.: 94/500-880
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Még több mint két hónapot 
kell várni a tavaszi szünetre, 
amely 2018. március 29-től 
2018. április 3-ig tart. A szü-
net előtti utolsó tanítási nap 
2018. március 28. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 
2018. április 4. (szerda). Eu-
rópában a nyári időszámítás 
március utolsó vasárnapján 
kezdődik, és október utolsó 
vasárnapjáig tart. Emiatt min-
den évben más dátumra esik, 
de az időpont mindig ugyan-
az: októberben 3 órakor visz-
sza kell állítani, márciusban 
2 órakor előre kell tekerni az 
órákat. Idén március 25-én 
kell majd átállítani az órákat.

A Központi Statisztikai Hi-
vatal adatai szerint az épí-
tőipar teljesítménye több 
mint 30%-kal, a szerződések 
száma 110%-kal nőtt 2017 no-
vemberében. Annak érdeké-
ben, hogy a jövőben is folyta-
tódjon ez a mértékű fejlődés, 
20 milliárd forintos fejleszté-
si program indul az ágazat-
ban. Építőipari kis- és közép-
vállalkozások pályázhatnak 

ez év január köze-
pétől támogatá-
sért. A támogatás 
fő célja a technoló-
giai korszerűsítés, 
fejlesztés. A pályá-
zat forrását gépek, 
eszközök beszer-
zésére, és fejleszté-
si szoftverek vásár-
lására is igénybe 
lehet majd venni. 
Az ágazat nagyvál-
lalatai a Nagyvállalati Beru-
házási Támogatási program 
keretében pályázhatnak tá-
mogatásért, amelyet 2018-tól 

már megnyitnak az építőipa-
ri kivitelezők előtt is.

(forrás: 
www.profession.hu)

Pályázat építőipari cégeknek

Mikor lesz a 2018-as 
tavaszi óraátállítás 
és a tavaszi szünet?

Vulcano Energia keres 

Napelem 
üzletáguNkhoz 

munkatársat
Elvárások:
– jogosítvány

– műszaki érdeklődés

Jelentkezés módja: 
Fényképes önéletrajzát az 

allas@vulcanoenergia.hu 
e-mail címre várjuk pozíció 

megjelölésével.
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Magyar tulajdonú élelmiszer 
kereskedelmi vállalkozás szombathelyi 

raktárába keres új munkatársakat

KoMissiózó 
és raKtáros
munkakörökbe, targoncavezetői jogosítvánnyal, 
állandó délelőttös, egyműszakos munkarendbe, 

azonnali belépéssel.
Amit biztosítunk: 

versenyképes fizetés, béren 
kívüli juttatás, hosszútávú, 

stabil munkalehetőség.
Fényképes önéletrajzokat és jelentkezéseket a

human@hetforras.hu 
e-mail címre, illetve a 

06 30 1904102 
telefonszámra várjuk.

Partnercégeink részére keresünk az 
alábbi munkakörökbe munkavállalókat:

gépkezelő 
operátor 

targoncás 
nc/cnc gépkezelő 

hegesztő 
szerelő-lakatos

amit biztosítunk: 
versenyképes bérezés, modern 

munkakörnyezet, fejlődési lehetőség, 
vonzó béren kívüli juttatási csomag

Érdeklődni, jelentkezni lehet 
(H-P. 8.00-16.00): 

94/509 515; 30/394 4734
whc.szombathely@whc.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-102776/2016

Partner a sikerhez
Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002;  XX-M-001/407/2013

Növekedő cég
vas megyei munkára 

ÉPÍTÉSVEZETŐT,
szombathelyi munkára 

MŰSZAKI 
ELŐKÉSZÍTŐT 

keres.
A fényképes önéletrajzokat az 
iroda.allasok@gmail.com 

címre várjuk.

I M P R E S S Z U M
Ingyenes információs hetilap, 

a Hungária Szuperinfó 
laphálózat tagja.
Kiadja: Maraton 

Lapcsoport-Multivízió 
Kiadói Kft., 8200 Veszprém, 

Házgyári út 12.
Felelős kiadó: Heffler György 

és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók

Főszerkesztő: Heffler György
Lapigazgató: Farkas Anikó 
aniko.farkas@maraton.hu

Ügyfélszolgálat:  
Szanyi Márta 

Tel: 94/ 511-254
Nyomdai kivitelezés:  
Oláh Nyomdaipari Kft.

Terjesztés: DMH 
Magyarország Kft 

Vas Megyei Szuperinfó  
Megjelenik minden héten 

40 000 példányban
Megjelenés napja: szerda
Lapzárta: péntek 15.00 óra

A Szerkesztőség fenntartja 
magának a jogot az 

olvasói levelek tartalmának 
szerkesztésére és közlésére.

Szerkesztőségünk 
a jogszabályokba ütköző, 

etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétől elzárkózik, 

a megjelent hirdetések 
tartalmáért és a nyomdai 

hibákért felelősséget nem vállal.

Sabina Zrt 
egyműszakos 
munkarendbe

(Akár fél 8-as 
munkakezdés is 

lehetséges.)

varró-
nőket, 

keres.
Érdeklődni a 

94/513-951-es 
telefonszámon 

lehet.

Sabina Zrt szabászati és kárpitos üzemrészlege 

betanított munkára 
várja a jelentkezőket.

Kiemelt bérezés, két műszak. 
Érdeklődni a 94/513-951-es 

telefonszámon lehet.
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Kérai Ottó, becsüs 06-20/770-5000
*az árváltozás jogát fenntartjuk!

érai Ottó becsüs 06 20/770 500
IIIIIgggggggggéééééénnnyyy sssszzzzeeerrriiinnnnnntttt ddddddíííjjjjttttttaaaaaallllaaaaaaaannnn kkkiiisssszzzááállllllááááááássssss!!!!!!

Antik és Ékszerkereskedés
TTTTTTÖÖÖÖRRRTTTT AAAAAARRRRRRRAAANNNNYYYYYAAAAAAIIIIIIITTTTTTT FFFFAAAAZZZZOOONNNNNNN ÁÁÁÁÁÁRRRRRRROOONNNN VVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSSÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRROOOOLLLJJJUUUUUUUKKKKKKKKKMMMMMEEEEEGGGGGG!!!!!!

AAANNNNTTTTTTTIIIKKK AAAARRRRRAAAAANNNNNYYYYY ÉÉÉKKKKKKKSSSSSZZZZZZEEEEEERRRRREEEEKKK
FFFFEEELLLLVVVVVVVÁÁÁÁSSSÁÁÁRRRRRRLLLLÁÁÁSSSAAA
EEELLLŐŐŐNNNYYYYYBBBEEEENNNNNN!!!

FFFFFFFaaaaazzzzzzooooonnnnnnnnnn ééééééééssssss aaaaaaannnnnnnnnntttttiiiiikkkkkkk aaaarrrraaannnyyyyyyy::: 888...000000000000000000---1111111444444....00000000000000000000000 FFFFFtttt///ggg***
TTTTööörrrttt ééééééssss ffffaaazzzonnnn eeeeeeezzzzzüüüüüüüsssssttttt: 11110000000---5550000000000 FFFFttt///gggg****

NNNNNNNNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEETTT

RRRééégggiii bbboooooorrrrooooooosssssssssstyyyyyááánnn ééésss
kkkooorrraaaaaallllll ééékkkkkkkksssssszzzzeeerrrekkkkkkeeettt

vvvvááááásssáááárrrrooollllllluuunnnnkkkkkkk!!!!!

RRRRRééééégggggggggiiiissssééégggeeekkkeeetttt,,, ttttttttttteeeeeeeeeellllljjjjjjeeesss hhhaaaggggyyyyaaaaattttttéééékkkkooottt, rrréééggggggiiiiii fffffffffffffeeeessssstttmmmééénnnyyyyeeeekkkkkkkkkkeeeeetttt,,,
HHHHHHHHHeeerrrennnndddddddiiii,,, ZZZZZZZZsssssooooolllnnnnaaaaaaayyy ééésss MMMMMMMMMMMeeeiiisssssseeennnnnnniiiiii pppppooooorrrrrrccccceeeeelllláááááááánnnnnokkkaaatttttt,,,

aaaaannnnntttttiiiikkkk bbbbúúúútttooorrrrroooookkkaaattt éééééésss dddíííssssszzzzttttááááárrrgggggyyyyaaaakkkkkaaattttt,,,
rrrrééégggiii,, mmmááárrrrkkkááássss kkkkaaarrrrróóóóóórrrááákkkkkaaaattt kkkeeeerrreeesssüüüünnnkkk!!!

Ez a kupo
n

arany vag
y régiség

eladása es
etén

+10.000 F
t-ot ér.*

*100-200 e
zer Ft felet

ti

felvásárlás
esetén

IIIIIIggggggggéééénnyyyy sssssszzzzzzeeeerriinnnntttttttt ddddddííííííjjjjjjjjjjjjttttttaaaaaallaaaaaann kkkkiiiiiisssssszzzzzzáááállllááááss!!!!

rrrrrrééggggiiii,,,, mmmmáááárrrrkkkkáássssss kkkkaaaarróóóóóórrrráááákkkkkkaaaaaatt kkkkeeeerrrreeeessssüüüünnnnkk!!
Február 5. (hétfő) 9-16 óráig

CLAUDIUS HOTEL
Szombathely, Bartók Béla krt. 39.

INGATLAN

Kertek 1800m2, 5700, 7600,
2500m2 Király pályánál (építési telek
lehet). Szántó 6000m2 szentkirályi
templom mögött, (építési telek lehet),
800m2 szőlősi vasútállomásnál eladó.
06-20/280-1111.

Bük, Petőfi S u. 3. alatt lévő, udvari ga-
rázs soron garázs eladó. Tel.:06-70/
318-5798

Térkő akció!
Friedl ésBarabás térkövek február 15-ig

mégakciósáronkaphatók!

Szombathely, Söptei u. körgyűrű
(bejárat a laktanya bejáratánál)

Tel./fax: 94/312-498
Mobil: +36/20/566-3600

www.vpv.hu

JÁRMŰVEK

Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

Roncsautó átvétel hivatalos bontási át-
vételi igazolással. Szállítás megoldható.
Érd.: 99/532-038.

TÁRSKERESÉS

186/86 szombathelyi diplomás függet-
len, fiatalos, negyvenes, sikeres vállal-
kozó férfi keres egy kedves, vidám ter-
mészetű hajadon lányt 25-35 éves korig
komoly kapcsolat céljából. Fényképes
bemutatkozó leveleket
a dolcevitaa20@gmail.com e.mail címre
várom.

44-es születésű özvegy úr társat keres.
06-30/462-9091.

VEGYES

KÉZISZERSZÁMOKAT, kulcsokat, fogó-
kat, kalapácsokat, satukat, menetfúró-
kat, esztergakéseket, kisgépeket, kerti-
szerszámokat VÁSÁROLOK. 0620/415-
3873.

Vásárolok régi bútorokat, disznóvágási
felszereléseket, dunnákat, párnákat,
szarvasagancsot /engedéllyel rendelke-
zőtől, hagyatékból/ 06-70/322-2437

Star Wars Legok eladók. Bontatlan
2008-as ritkaságok, gyűjtői készletek:
06-30/79-369-89

Keszthelyen az egyetemhez közel fel-
szerelt albérlet egyetemistáknak kiadó.
06-20/377-4809

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70/637-4750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)

Matematika tanár 33 év gyakorlattal,
korrepetálást és vizsgákra való felkészí-
tést vállal. 06-20/334-4334

Informatika, számítástechnika, számí-
tógép tanítást, felkészítést vállal tanár
minden korosztálynak. 06-20/357-2336

Kémia korrepetálást és óraadói állást
vállalok. 06-20/320-4815

ÁLLÁS

Állást keresek! Rendszeres alkalmi
bármilyen jellegű, pl.: személygépko-
csi és kisteher vezetői, szállítás, bizal-
mas ügyek intézése, őrzés, stb.100%
megbízható! Nagy tapasztalattal ren-
delkező középkorú férfi vagyok. E-
mail: mercedes.gullwing2@gmail, 06-
20/280-3138

CNC gépkezelőket keresünk sárvári
munkahelyre. Hosszútávú, bejelentett
munkalehetőség kiemelten magas
bérezéssel. Utazási költségtérítés
vagy igényes, díjmentes szállás bizto-
sított. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com

Tetőfedő, ács, bádogos, vagy ebben
jártas munkatársat keresünk. Elérhető
nettó havi bér: 260.000 Ft. Tel.: 06-
70/362-6776

Ausztriába 2 fő kőművest, 1 fő burkolót
keresünk. Német nyelv előny! Érdeklő-
dés: +43/676/310-8539, +43/676/310-
8548

Villanyszerelőket és betanított munká-
sokat keresünk Sárvár és környékéről.
06-30/598-3356

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyakciók
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók, szúnyoghálók szerelése, javítása.

Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/99-42-258

Tisztasági festést, szobafestést vállalok
rövid határidővel, kedvező áron, hétvé-
gén is! Érdeklődni: +36-70/639-1286

Lakatosmunkát, gyártást, javítást vál-
lalok. 06-20/220-1443

HIDEGBURKOLÓ
VÁLLALKOZÁS
vállalja burkolatok
kivitelezését,

bontástól az építésig,
garanciával.

+36-70/293-7111

Szafi Free és Barbara
gluténmentes
termékek

VINISEERA
Vörös szőlőmag
4000 Ft/250g 16 000 Ft/kg

keresse kék-fehér tetőnket

Szombathely,
Szentmárton utca 13.

Organic Vital Biobolt
Szombathely, Savaria tér 1/G.
(keresse kék-fehér tetőnket)

A Claudia cukrászdától 50méterre, a
Borostyánkő irányába. • Tel.: 94/788-748
www.bioboltszombathely.hu

ENGSZÁM:49765-1/2008-5100-595

20/265-5216 ,70/9076281
szombathely@jobandcareer.hu

Bérek már
br. 160-200.000 Ft-tól!

Operátor, gépkezelő,
meo, targoncás!

Hétfő: 8-12 • Kedd: zárva • Szerda: 12-16 
Csütörtök: 12-16 • Péntek: 8-12

Ügyfélszolgálati irodánk nyitvatartása:
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… ahol a minőség kezdődik!
Szilvágyi Zoltán gépészmérnök
Szombathely, Szőlős u. 10.
Tel.: +36-20/959-2394
E-mail: info.szilzol@invitel.hu

Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás • Fém- és acélszerkezetek, 
kovácsoltvas termékek • Nyíló-, úszó- és tolókapuk, kerítések, korlátok 

• Táblás kerítés rendszerek telepítése, kiépítése  
• Szekcionált garázskapuk egyedi méretben • Kapumozgató motorok, 

automatikák telepítése • Polikarbonát előtetők, gépkocsibeállók

Szombathely, Szent Imre herceg út 82/B.
Tel.: 36 94 325 516 • Mobil: +36 20 9735 493
www.kilincsker.hu • E-mail: info@kilincsker.hu

Kulcsmásolás
Zár | laKat | Vasalat | Kilincs

ZársZerViZ: 20/9735-493
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Érdeklődni a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Toborzó Csoportjának vezetőjétől, 
Varga Dóra r. főhadnagytól a Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C. szám alatt szemé-
lyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken lehet:

• 06/94/521-011, 15-21-es mellék, 06/20/449-42-65;
• humszolg.vasmrfk@vas.police.hu, vargad@vas.police.hu

• Cipősszekrények • Éjjeliszekrények • Előszobafalak • Dohányzó-, üvegasztalok • Faliképek • Falitükrök
• Heverôk 29 000 Ft-tól • Kanapék 44 900 Ft-tól • 3-2-1-es garnitúrák 131 600 Ft-tól • Sarokgarnitúrák 63 100 Ft-tól • Franciaágyak 51 100 Ft-tól
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EgyEdi bútorok készítését vállaljuk!
Fenyő bútorok, matracok, Fürdőszoba bútorok nagy választékban

HITEL akár 0% befizetéssel!

Szigma kanapé 
84 800 Ft-tól

Kis favorit kanapé 
61 500 Ft-tól

Panna 6személyes étkező gt. 
73 100 Ft

Rugós franciaágy 160×200 
71 700 Ft

Körbetámlás 
gyerekágy 
30 400 Ft

Beatrix konyha 
magasfényű 

144 900 Ft

Neszta konyha 
137 700 Ft

Nápoly 
gardrób 1,6m 

81 200 Ft

Hajni konyha 2m 
71 100 Ft

Tokyo sor 3,9m 
159 500 Ft

Hannover áthidaló 
sor 6 elem 
123 100 Ft

Dubai 3,55m 
156 600 Ft

Nemo sarok 
124 800 Ft

Panama sarok 240×150 
96 800 Ft

Cintia ágykeret 160×200 
70 400 Ft

Torontó franciaágy 160×200 
75 100 Ft

Bogi 2 előszoba 
31 300 Ft

íróasztal 90-es 
17 900 Ft

Gina 1,2m 
62 400 Ft

Maxx sor 2,6m 
62 500 Ft

Messína 4m 
165 300 Ft


