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Alphaline

3 év garancia beépítésre

KomplETT KiviTElEzés: 
igény szerint beépítéssel, kőműves munkával, 
kiváló minőségben!

szállíTási haTáridőK: 
fehér műanyag ablakokra min 3-4 hét, ajtókra 
min 6-8 hét, redőnyökre szúnyoghálókra min 1-2 hét.

BEépíTés: + 2-3 hét*

aBlaKdoKi szolGálaT!
márkafüggetlen nyílászáró szerviz, redőnyjavítás.
hibabejelentés: +36-20/933-8721

EGy hElyEn mindEn!
ablakok, bel és kültéri ajtók, redőny, 
reluxa, raffstore, szúnyogháló

VekA Softline
82MD

BrüGmann profiloKra 
20% KEdvEzmény!AkCió: 

*amennyiben mi végezzük a beépítést.

Cérnahegesztéses Technológiai 
innováció a VekA 2005 kft. kínálatában!

www.max2.hu

2%
jutalékért.

SZOMBATHELY 
Király u. 15.

Sürgősen keresek 
építési telkeket, 

bontásra váró 
vagy felújítandó 

házakat!

Béry Attila
értékbecslő

Tel.: 06-30/937-0429

kamerás csővizsgálat, csatornák 
építése, javítása közületeknek 

és magán személyeknek is!

Tel.: 06-30/274-50-66
E-mail: 

dugulasexpress@gmail.com

DUGULÁS 
ELHÁRÍTÁS

1%, amely sok-sok helyen segítség!

1%
Horváth Szabina
független ingatlanszakértő
+36 70 679 3393

SürgőS! 
Jákon nappali + 4 szobás, felújítás 

alatt álló kúria-jellegű ingatlan 
nagy telken, ár alatt eladó!
Ügyfelem részére keresek 

belváros környéki 
 másfél-kétszobás lakást.

Szemüvegvásárlás esetén  
ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

Szombathely, Fő tér 7. 
Bejelentkezés: 94/329-029

Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30,  
Szombat: 8.30-12.30

ÁFA mentes napok: február 1-től február 28-ig

Érvényes: Komplett  új szemüveg és  napszemüveg (vagy dioptriás 
napszemüveg) vásárlásakor  a végösszegből 27% kedvezmény!

Kontaklencse és ápolószer együttes vásárlásakor 13,5% kedvezmény!
A kedvezmény az új megrendelésekre vonatkozik, február 1. után érvényes. Részletek az üzletben.

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

Adózzunk úgy, hogy azzal ember társainkat is segítsük… 3. oldal

Farsang, 
bál
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n A legjobb idegen nyelvű film kategóriában Oscar-díj-
ra jelölt Enyedi Ildikó-filmet eddig több mint 105.000 
néző látta, a napokban pedig több moziban is telt házzal 
vetítették. A felfokozott érdeklődésre való tekintettel 
február 1-től – közel egy évvel az eredeti bemutató után 
– számos mozi újra műsorára tűzi Enyedi alkotását.

A film tavaly a 67. Berlina-
lén mutatkozott be a közön-
ség előtt, ahonnan az Arany 
Medvével, a fesztivál legfon-
tosabb díjával távozott, és 
azóta is járja a világ film-
fesztiváljait, ahol sorra kapja 

az elismeréseket. A Filma-
lap támogatásával készült 
film operatőre tavaly ősszel 
a Camerimage nemzetközi 
filmoperatőr fesztivál fődíját 
vehette át, a Testről és lélek-
ről női főszereplője, Borbély 

Alexandra pedig elnyerte az 
Európai Filmdíjat.

A filmet eddig 92 or-
szágba vették meg a 
filmforgalmazók.

Az Oscaron chilei (A Fan-
tastic Woman), libanoni 
(The Insult), orosz (Szere-
tet nélkül) és svéd (A négy-
zet) alkotással versenyez a 
film, a díjátadóra magyar idő 
szerint március 5-én hajnal-
ban kerül sor.

(forrás: hvg.hu)

Újabb magyar film az 
Oscar-díjra jelöltek között

Fix
tarifák

Szombathely

0-24 h
950 Ft-tól TTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiii

Megyekártyásoknak

5%
kedvezmény!

06 80/62-3000Ingyen 
hívható

Elton John visszavonul
Elton John szeptemberben búcsúturnéra indul, majd felhagy a koncertezéssel – jelentette be a zenész szerdán. 
A koncertsorozat 300 fellépésből áll majd, és három évig fog tartani. Ezzel Elton John élete legnagyobb showját ígéri. 
A 70 éves sztár úgy képzelte, örökké úton lesz, mint Ray Charles vagy B.B. King, ám több időt szeretne együtt tölteni 
szerelmével, David Furnish-sel, valamint két gyerekükkel. Hozzátette, a koncertezés befejezése nem jelenti a karrierje 
végét, élete végéig szeretne alkotni, és szívesen dolgozna a jövőben dalokon és musicaleken. (forrás: nlcafe.hu)Paparazzi

Éden fiatalság
Lassan cseperedik ez a fiatal lélek
Kezdi már érteni, hogy mi is az élet.
Mélyen merengve, gondolni a jövőre
Húz a múltam, még emlékszem e kölyökre.
Ki naivan, csak fel akart már nőni
Mint a kártyavár, az évek elkezdtek dőlni.
Nem aggódott, hogy miből fog megélni
Tudta, hogy képes rá. Mindent el tud érni.
Hatalmas szívét nem sebezte még fájdalom
Jó helyre születtem, ezt mindig áldhatom.
A való világ nem túlzottan egy krémes szelet
Látod kisbarátom, a hold sem mindig kerek.
Az idő rohant, s ő ezt észre sem vette
Amit jónak érzett, azt mindig úgy tette.
Elfeledte a világot, ha esténként írt
Kamasz volt….. az érzéseivel nehezen bírt.
De az elkövetett hibákból próbált tanulni
Már nem félt a sötétben egyedül aludni.
Vonzotta az éjjel, mint bogarat a lámpafény
Tudta, hogy számukra létezik még vadregény.
Egyre inkább követte a saját, makacs fejét
Kereste a világban szerte, szét a helyét.
A gyerekkori énem ebből semmit sem értett
Sebaj…. Van még elég órád, élvezd ki a létet.
Kezdi már érteni, hogy mi is az élet
Lassan cseperedik ez a fiatal lélek.

(NémethKis)

A budapesti állatkert kis elefántja, Arun no-
vemberben látta meg a napvilágot, a napok-
ban pedig először talál-
kozott az igazi téllel – és 
az állatkert által közzétett 
videó alapján úgy tűnik, 
máris kifejezetten rajong a 
jégért, hóért.
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TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

06 70 409 26 62
info@vasihazkezelo.hu • vasihazkezelo.hu

Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét szakértője

Az éves beszámoló 
közgyűlés
n A társasházak életé-
ben az egyik legfonto-
sabb az éves beszámoló 
közgyűlés.

Egy ilyen közgyűlésen be-
le lehet látni, pontosan mi 
történt az elmúlt egy évben 
gazdaságilag és milyen mű-
szaki munkálatok, karban-
tartás vagy éppen felújítás 
történt.

A társasházak-
ról szóló 2003. évi 
CXXXIII. törvény 35. 
§-a szerint közgyűlést 
legalább évente egy-
szer, május 31-ig kell 
megtartani az éves 
elszámolásról és az 
adott év költségveté-
sének elfogadásáról.
A beszámoló közgyűlés-
hez komoly előkészület 
szükséges:
• bevételek nyilvántartása, 
közös költség fizetéséről táb-
lázat készítése,
• kiadások bontása: karban-
tartás, felújítás, üzemeltetési 
költségekre,
• beszámoló a közgyűlés ál-
tal meghatározott feladatok 
elvégzéséről.
A számvizsgáló bizottság, 
illetve számvizsgáló elle-
nőrzési kötelezettsége:
• a közös képviselő által 
készített beszámoló tételes 
ellenőrzése,

• a kifizetések és szám-
lák megtekintése és össze-
hasonlítása a beszámoló 
tényszámaival,
• véleményének írásba 
foglalása, amelyet a köz-
gyűlésen ismertetnie kell 
(minden megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, vagy hi-
bákat és hiányosságokat ál-
lapított meg),

• javaslatokat kell tennie 
az esetleges hibák kijavítá-
sáról, és a közös képviselő 
díjazásának módosításáról,
• állást kell foglalnia a 
közös képviselő közös 
költségre vonatkozó ja-
vaslatáról (egyetért vagy 
módosítást javasol, amit 
indokolnia kell)

Nagyon megkönnyíthe-
ti egy társasház életét és 
a képviselet munkáját, ha 
van a házban olyan tulaj-
donos, aki együttműkö-
dik a képviselettel és át-
látja a társasház életét, 
mindennapjait.

Sok mindent egyedivé vará-
zsolhatsz egy hagyományos 
ragasztószalaggal a lakásban: 
Kiürült üvegekből készíthetsz 
dekoratív vázákat.

A tárolódobozok is újjászü-
letnek egy-egy színes ragasz-
tó- csíktól. A ruhacsipesz is 
pillanatok alatt stílust kaphat. 
A tanulás sem lesz unalmas, 
ha a füzet egyedi külsőt ölt. 
A könyvjelzők, ajándékkár-
tyák vagy jelölőcímkék is jól 
viselik magukon a szigetelő- 
szalag színjátékát. A konyhai 
tárolókat nem csupán öltöz-
tetheted, de könnyebben meg 
is különböztetheted egy-egy 
csíknak hála. Adj sajátos han-
gulatot a fehéren hagyott kép-
kereteknek! És a virágcsere-
peket se hagyd ki a játékból!

(forrás: 
otthonokesmegoldasok)

Mitől függ a fűtésdíjunk?
A fűtésköltség több dologtól is függ. Függ a ház hőszigetelésé-
től, a beépített anyagoktól és annak kivitelezési minőségétől, a 
fűtési rendszertől, tájolástól. Egy modern, kiemelten energiata-
karékos családiház éves szinten akár 400 ezer forintot is meg-
takaríthat Önnek és Családjának, csak a fűtés tekintetében.

Otthon, építés, 
lakberendezés

Dekorálj 
szigetelőszalaggal

Egyre népszerűbb az albérlet

Modern fűtőtestek: 
melyiket válasszuk?

9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. (Isis sarok)
06 94 505 222

06-70/454-1454 06-70/454-1461
Villa Savaria lakóparkban 
újépítésű ikerházak 400 
nm-es telekhányaddal, 
akár idei költözéssel 
eladók!
Rugalmas kivitelezés és ter-
vezés! Hívjon bizalommal!

Széll Kálmán utcában 
gázkonvektoros 
fűtésű, csendes, 4. 
emeleti, kétszobás 
lakás eladó.

U0032773 27 M Ft-tól H353951 13,4 M Ft

06-70/454-1461 06-70/454-1460
Szűrcsapó utcában 
felújítandó 64 nm-es, 
erkélyes, 7. emeleti 
qutinor lakás eladó.

Stromfeld lakótelepen 
jó állapotú 135 nm-es 
sorház azonnali 
költözéssel eladó!

H354083 11,9 M Ft H353465 25,6 M Ft

06-70/454-1460 06-70/454-1465
Újépítésű lakások a 
belvárosban 2019. évi 
átadással azonnal fog-
lalhatók! Ne maradjon 
le álmai otthonáról!
Hívjon bizalommal!

Szépen felújított, 2 
szobás, 43 nm-es, 
erkélyes téglalakás a 
belvárosban eladó.

U0033374 18,9 M Ft-tól H354319 13,99 M Ft

Belváros

Belváros

Új építés

Új építés

Szafi Free és Barbara 
gluténmentes 
termékek

 víz 
650Ft/1,5l (433 Ft/l)

keresse kék-fehér tetőnket

Szombathely,  
Szent márton utca 13.

Hívjon mielőbb, vagy a  
webshopban is tudnak rendelni.  

www.vitaminindex.hu  
06-20/334-6464

KóKuszzsír

1000 g csak 
 1.290 Ft

2500 g  
2.800 Ft

Nem hidrogéNezett!

VINISEERA
Vörös szőlőmag
Mikroőrlemény 250 g,
(NEM szőlőmagliszt!)

csak 4000 Ft!
Díjazott magyar termék

Eritrit, Xilit 
2000Ft /Kg

Organic Vital Biobolt 
Szombathely, Savaria tér 1/G. 

(keresse kék-fehér tetőnket)  
A Claudia cukrászdától 50 méterre, a 

Borostyánkő irányába. • Tel.: 94/788-748
www.bioboltszombathely.hu

A statisztikai adatok alap-
ján az utóbbi években né-
mileg többen választják 
a munkaerőpiaci mobili-
tást is megkönnyítő albér-
letet a saját lakás helyett. 

A jelentősebb megtakarítás-
sal rendelkezők – egyelőre 
zömmel magánszemélyek 
– ki is használják a növek-
vő igényt: több tucat lakást, 
olykor egész emeleteket 

vá- sárolnak, hogy azután 
egy erre szakosodott cégen 
keresztül kiadják őket.

 (forrás: 
 www.vilaggazdasag.hu)

Bár egy fűtőtest eseté-
ben is lényeges a dizájn, 
vásárláskor az elsődleges 
szempont mégis az, hogy 
mekkora területet szeret-
nénk fűteni, hisz ottho-
nunk adottságai meghatá-
rozzák a lehetőségeket. A 
társasházi lakások fűtésé-
nek korszerűsítésénél álta-
lában a kéménybélelés az 
első probléma, ami miatt el-
gondolkodunk az alternatív 
megoldásokon. Az elektro-
mos panelek nagy előnye, 
hogy kicsi a beépítési költ-
ség, a ma kapható típusok 
más elven működnek, mint 
régebbi társaik, már egy-
általán nem mondhatjuk, 
hogy sokat fogyasztanak. 
Szintén népszerűek a mo-
dern kályhák, kandallók, 

amik hangulatos elemei a 
térnek, és jó elhelyezés ese-
tén egy egész házat képe-
sek fűteni. Nagyon fontos 
a biztonság kérdése is; sose 
feledjük, hogy nyitott rend-
szerű kandalló nem mű-
ködhet egy légtérben nyi-
tott gázüzemű készülékkel, 
ezért ha mindkettőt meg 
akarjuk tartani, valamelyik 
fűtőberendezést zárt rend-
szerűvé kell alakítani.

 (forrás: 
 www.lakaskultura.hu)
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Farsang, bál

n A Karácsonyi lakásdíszek helyét lassan átveszik a farsangi dekorációk. Egy kis ötlettel iga-
zán színessé, vidámmá varázsolhatjuk otthonunkat. A kellékek könnyen beszerezhetők és az 
elkészítés remek szórakozás főleg a gyermekeknek.

4

A báli szezon főleg az es-
télyi ruhákról, csillogó smin-
kekről, elegáns frizurákról 
szól, ám nem szabad megfe-
ledkeznünk öltözékünk dí-
széről, az ékszerekről sem. 
A kiemelkedő eseményen a 
legcsinosabb önmagunkat 
szeretnénk adni, ezért elen-
gedhetetlenek a drága ruha, 
a drága kiegészítők és termé-
szetesen a feltűnő és értékes 
ékszerek!

A nyaklánc, a karkötő, a 

fülbevaló és a gyűrű megta-
lálásához a legfontosabb ki-
indulópont természetesen az 
estélyi ruha, melynek szabá-
sa, színe, anyaga és díszítése 
egyaránt befolyásolja a leg-
megfelelőbb ékszer kiválasz-
tását. A dekoltázs formáját 
szintén vedd figyelembe az 
ékszer kiválasztásakor!

Nem véletlen, hogy az al-
kalmi viseletekhez mindig 
komplett szetteket javasol-
nak az ékszerészek, hiszen a 

bálokon nagyon fontos, hogy 
egymáshoz illő darabokat vi-
selj! A legszerencsésebb, ha 
ugyanolyan anyagú és stílusú 
az ékszer szetted, és inkább 
hagyj el egy-két kiegészítőt, 
ha nem találsz tökéletesen 
egymáshoz illőket. Arra is 
ügyelj, hogy ha hangsúlyos 
a ruhád, nem tanácsos túl-
zásba esni az ékszerek terén, 
néhány szolidabb darabbal 
sokkal jobb hatást érhetsz el, 
mint a hivalkodó, hatalmas 
kiegészítőkkel.

Ha a báli ruhád egyszerű 
szabású, egyszínű, és nem túl 
díszes, az ékszer lehet feltű-
nő, akár nagy medálos nya-
kék, hosszú, csillogó fülbe-
való, akár vastag arany vagy 
ezüst karkötő. Ha azonban 
feltűnő estélyi ruhát viselsz, 
amelynek díszítése hangsú-
lyos, esetleg fodros-bodros 

vagy mintás anyagú, az ék-
szer legyen mindenképpen 
visszafogott. Ilyenkor a vé-
kony, esetleg filigrán nyak-
lánc, a pici köves fülbevaló 
és gyűrű, vagy az egysze-
rű gyöngysor és hozzá illő 
karperec ajánlott. Ha ruhá-
dat arany- vagy ezüst hím-
zés díszíti, figyelj rá, hogy 
ékszereid színben harmoni-
záljanak vele.

A méretes nyakláncokhoz 
óvatosan kell fülbevalót vá-
lasztani, azonban egy na-
gyobb nagylánchoz is reme-
kül illik egy miniatűr, apró 
kövekkel díszített fülbevaló, 
mely kiválóan illik a hatal-
mas ékszerekhez is. A hang-
súlyosabb fülbevalókat a 
nyakláncok helyett érdemes a 
gyűrűvel, karkötővel kombi-
nálni, hiszen ezek kellően tá-
vol esnek a feltűnő ékszertől, 

nem nyomják el, sőt inkább 
kiemelik azt. Egy flitteres, 
csillogó ruhához remekül 
illik egy karakteresebb kok-
télgyűrű, mely tovább emeli 
viselője megjelenését!

A hölgyek az arany és az 
ezüst ékszerek mellet külö-
nösen szeretik a gyöngyö-
ket is. Az idősebb hölgyek-
hez a fehér igazgyöngy illik, 
míg a fiatal lányok a külön-
leges színű tahiti gyönggyel 
díszített ékszereket is visel-
hetnek a bálokban. A gyöngy 
az egyik legrégebbi ékszer-
fajta, már több ezer éve is 
készítettek belőle nyaké-
ket. A gyöngyök tenyészté-
se is nagy múltra tekint visz-
sza. Ma már rengeteg féle 
lánc, karkötő, fülbevaló és 
gyűrű készül ebből a nemes 
anyagból. A klasszikus stílu-
sú gyöngysorok idén nagyon 

9700 Szombathely, 
Kőszegi u. 1.

-30%

Ezüstékszerek, bizsuk, kiegészítők az igényes Nőknek.

Farsangi
kedvezmények

Kreatív sarok

Áll a bál! – Milyen ékszereket viseljünk a báli szezonban?

Most már 
szinte minden évszakba 
díszíthetjük ajtónkat 
valamilyen koszorúval.
Mivel a farsang ideje a 
vidámság, a móka ezért 
igazán vicces és ötletes 
fel nem fújt lufikból 
koszorút készíteni. Más 
nem kell hozzá, mint egy 
koszorúalap, jó sok lufi 
és ragasztó pisztoly, ami 
segítségével rögzítjük a 
lufikat a koszorúalapon.

Üres WC papír gurigákból vicces színes figurák: különböző színekre 
lefestjük a WC papírgurigákat, szemet ragasztunk rájuk és majd 
kereppapírral vagy színtél színes tollakkal díszítjük.

Papír tányérokból farsangi maszk: félbevágott tányérokon szemeknek 
vágunk nyílást és színes tollal, csillogó gyöngyökkel, vagy csak simán 
festékkel feldíszítjük.

A kreatív ötletek 
támogatója:

Az ötletek és az alapanyagok nálunk beszerezhetők!



2018. január 31. Vas megyei Szuperinfó 55

Farsang, bál
Különleges alkalmakkor 

érdemes szakemberre bíz-
nod magad, aki a frizurával 
és az alkalmi ruhával ösz-
szehangolja a sminkedet, 
hogy kifinomult és elegáns 
legyél. Persze, ha erre nincs 
mód, akkor azt javasoljuk, 
hogy az eseményt megelő-
ző héten menj kozmetikus-
hoz egy alapos tisztításra, 
de semmiképp ne a bál előt-
ti napon. Ilyen jeles alkal-
makkor a fürkésző tekinte-
tetek kereszttüzében igazán 
celebnek érezheti magát az 
ember, ezért minden apró 
részlet fontos.

A szem felfrissítéséhez 
egy-két árnyalattal legyen 
világosabb a korrektor szí-
ne, mint az alapozóé. Fino-
man púderezd le a T-zónát, 
majd highlighterrel vagy tar-
tós szemhéjkrémmel emeld 
ki a szemzugot, arccsontot. 
Arcpirosítód lehet lágy, kré-
mes, de akár matt is. Csak 
arra ügyelj, hogy kontúr-
mentesen tedd fel. Lehet 
ízlésesen is titokzatos, füs-
tös hatású a tekinteted – eh-
hez nagyon jól illik a nude 

ajakrúzs. Ha cicásra fested a 
szemed, egy kifelé vastago-
dó, ívelt tusvonallal élénkít-
heted a tekintetedet. A pillá-
kat fekete szempillaspirállal 
fesd ki. A cicás szemhez jól 
passzolnak a már már klasz-
szikusnak számító vörös 
ajakrúzsok. Körmöd szí-
néről se feledkezz meg: ez 
akár harmonizálhat az ajak-
rúzsoddal, de akár a ruhád 
vagy kiegészítőid színéhez is 
igazíthatod. Ha tartós hatást 
szeretnél,válassz matt textú-
rájú ajakrúzst. A kényelmes 
komfortérzethez sminkedet 
sminkfixálóval stabilizáld, 
hogy önfeledt tudj lenni a 
bálon!

(forrás: life.hu)

Elhatároztad, hogy 2018-ban 
odafigyelsz a bőrödre, 
és megőrzöd annak fiatalságát?
Azonnali, gyors, látványos bőrfiatalító 

kezeléseinkkel mindez lehetséges!

natural & electronic clinic

Új év, Új kezdet?

Kérj 
időpontot itt: 
30/4050-226!

Frizura, smink 
– bízd a szakemberre!

Áll a bál! – Milyen ékszereket viseljünk a báli szezonban?
divatosak lesznek. A fehér 
mellett rendkívül kedvel-
tek a halvány rózsaszín ár-
nyalatú, a szürke és a fekete 
gyöngyök is. Ezek egymás-
sal kombinálva is megjelen-
nek az ékszereken. A diszk-
rét, elegáns gyöngysorok a 
nagyestélyik tökéletes kiegé-
szítői. Az extravagáns báli 
ruhákhoz különleges formá-
jú, modern gyöngyékszereket 
viselhetsz, esetleg aszimmet-
rikus nyakéket és fülbevalót.

Akadnak, akik ilyenkor 
korallal, ametiszttel vagy 
türkizzel is kísérleteznek, 
de ügyelni kell rá, hogy a kő 
színe illjen a ruha árnyalatá-
hoz! A borostyán népszerű-
sége továbbra is töretlen, a 
kő sugallta hűvös elegancia 
a viselőjét is különleges kisu-
gárzással ruházza fel.(forrás: 
internet)

Farsang van most,
ne feledd el.
Maskarádat
fürgén vedd fel!

Szól a duda,
szedd a lábad,
perdülj, fordulj,
fürgén járjad!

Libbenjen a
pörgős szoknya,
a nadrág is
vígan ropja!

Dobbanjon a
bundás bakancs,
vígság legyen,
ez a parancs! 

Mentovics Éva: 
Vígság legyen!

Farsang:
– Pistike, te minek 
öltöztél be?
– Csak.
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• a gyermekek tanulmányi, kulturális
 és szabadidős tevékenységében 
• a szociálisan rászoruló tanulók
 életkörülményeinek javításában
• az iskolai programok - ünnepségek,
 versenyek stb. – megvalósításában
• mozgássérült és autista gyermekeink
 szállításának biztosításában

A NAPHÁZ ALAPÍTVÁNY
sajátos nevelési igényű diákok támogatója

az ARANYHÍD Nevelési - Oktatási 
Integrációs Központban

Kérjük, adójuk 1%-val Önök is segítsék a nehéz helyzetű gyermekeket!

Adószám: 18897748-1-18

Minden forinttal mosolyt varázsolhatunk!

Segítünk

Az Ön 

+1%-a 
sokat tehet!

a HERÉNYI közösségi 
életért, Sportért, 

Kultúráért, a Herényi 
Virágútért…

HERÉNYI KULTURÁLIS 
ÉS SPORTEGYESÜLET
ADÓSZÁMUNK: 18884186-1-18

A Parkerdei  
Kertbarát Egyesület  

tisztelettel kéri  
a kerttulajdonosokat  
és ismerősöket, hogy  

adójuk 
1%-ával 

támogassák az egyesületet.
Adószámunk: 

18882593-1-18

Dr. Pfeifenróth Anna 
orvos, hagyományos 
kínai orvos, Szombat-
helyen 2011 óta végez 
Atlas-korrekciót. A nem 
orvosi jellegű, vibráci-
ós masszázs alapú, egy-
szeri eljárásról kérdez-
tük a doktornőt.

- A legtöbb embernél a fejtar-
tó első nyakcsigolya, az Atlas 
kificamodott helyzetben van, 
a koponyához és gerinchez 
képest helytelen szöget zár 
be. Ez számos egészség-
ügyi probléma, egyebek mel-
lett fejfájás, hátfájás, porcko-
rong sérülés, idegbecsípő-
dés, gerincferdülés, csípő- 
és térdfájdalom, bokasüllye-
dés, az agyidegek beidegzé-
si területén létrejövő tünetek 
okozója is lehet. Dr. René-C. 
Schümperli kidolgozta azt az 
egyszerű, radiológiai bizonyí-
tékokon nyugvó, nem orvosi 

jellegű, megelőzést és terápi-
ás beavatkozások hatékony-
ságát támogató öngyógyí-
tó eljárást, mely során helyé-
re kerül az első nyaki csigo-
lya. A vibrációs masszázzsal 
az izmok és az ínszalagok 
feszülését oldjuk, ettől javul 
a fej és a nyaki területek vér-
átáramlása. A fej sokkal job-
ban mozog, ami elsősorban 
a rövid hátizmok lazulásának 
következménye. A gerinc sta-
tikai terhelése megváltozik, a 

korábbi deformációk folya-
matosan enyhülnek, a csigo-
lyák a továbbiakban a helyük 
felé mozdulnak. 
Minden korosztály tagjai 
megfordulnak a rendelésen. 
A panaszok számosak, van, 
aki fejfájásra, szédülésre, más 
gerincfájdalomra panaszko-
dik. Az első nyakcsigolyát 
az első alkalommal teszem 
a helyére, amit egy-másfél 
hónap múlva esedékes kon-
roll vizsgálat követ. Az Atlas 
ezt követően a helyén marad.  
Ezt az egyszerű prevenciós 
eljárást a későbbi életkorban 
gyakran megjelenő egész-
ségügyi problémák elkerülé-
se, enyhébb formában törté-
nő megjelenése érdekében 
érdemes a lehető legkoráb-
bi életkorban elvégezni. A 10 
évnél fiatalabbaknál az eljárás 
ingyenes, ha az egyik szülő 
maga is részt vesz a kezelé-
sen. 

Az Atlasz helyretételével számos 
panasztól megszabadulhatunk

Dr. Pfeifenróth Anna 
AtlasPROfilax  SPECIALISTA
orvos / alternatív gyógyász 
ingyenes előadás 
az atlas korrekcióról 
időpontok: május 6. (péntek) 18 óra következő:június 10. 
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna 
facebook.com/AtlasprofilaxDrPfeifenrothAnnaval
szombathely, Horvath Boldizsár krt. 9. (Promen Villa)

Dr. Pfeifenróth Anna 
AtlasPROfilax  SPECIALISTA
orvos / alternatív gyógyász 
ingyenes előadás 
az atlas korrekcióról 
időpontok: február 2. (péntek) 18 óra, következő: március 9. 
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna 
facebook.com/AtlasprofilaxDrPfeifenrothAnnaval
ÚJ HelyszÍn! szombathely, dolgozók útja 1/a

Gyöngyöshermán- 
Szentkirály 

Sportegyesület
működését, a városrész

lakóinak sportolási
lehetőségeinek segítését!

Adószám: 19892399-1-18

Kedves Sportbarát!
Kérjük, 

adója 1%-val 
támogassa a 

n Évente több mint 10.000.000.000 forintnyi adó 1% 
veszik el, ahelyett, hogy jótékony célra menne. Magya-
rul: az adóbevallások beadásakor sokan nem ajánlják 
fel az adó egy százalékukat.

Itt az idő, hogy változtas-
sunk ezen! Arra buzdítunk 
minden céget, közszereplőt, 
és magánszemélyt, hogy se-
gítse munkatársait, környe-
zetét abban, hogy idén ők is 
felajánlják az egy százaléku-
kat! Az adó 1% felajánlása 

nem kerül semmibe sem, de 
olykor a nonprofit feladatok 
elvégzése kapcsán életet 
menthet az 1%-al juttatott 
támogatás. Befizetett adójá-
nak 1%-ával most Ön is hoz-
zá- járulhat az állatok védel-
méhez, a beteg gyermekek 
gyógyításához, a környe-
zet megóvásához, a termé-
szet megvédéséhez, az ok-
tatáshoz és sok – sok fontos 
küldetéshez…! Kérjük, ren-
delkezzen adója egy százalé-
káról! Tartozzon azok közé, 
akik jótékonysági szerveze-
tek javára rendelkeznek adó-
juk egy százalékáról, hiszen 
ezzel úgy tud segíteni, hogy 

az Önnek semmibe sem ke-
rül! A rendelkezés nem ke-
rül pénzbe és két perc alatt 
teljesen elkészíthető! Sokan 
aposztrofálják az adó 1% fel-
ajánlást adománynak, holott 
a kettő között nem csak jo-
gi értelemben vett eltérések 
vannak. Az adó 1%-os fel-
ajánlás nagyszerűsége első-
sorban abban áll, hogy sok 
ember egészen apró adomá-
nyaiból; hatalmas dolgokat 
hozhatnak létre, így az adó 
1%-ot adományozónak nem 
kell külön költségekbe ver-
nie magát. Az adózók körül-
belül fele sohasem rendel-
kezik az egy százalékáról. 
Ennek az oka sajnos nincs 
feltárva, pedig nem csupán 
a szociológusok számára le-
het érdekes, hogy miért dönt 
úgy az adózók nagyjából 

fele, hogy nem rendelkezik 
a személyi jövedelemadója 
egy százalékáról, vagy miért 
nem dönt erről az egy szá-
zalékról sehogyan Egy szá-
zalék adó felajánlása nem 
kerül semmibe sem, de ÉLE-
TET ment. Az szja bevallás 
elkészítésekor adónk egy 
százalékát bármilyen plusz 
költség nélkül felajánlhat-
juk valamely civil szervezet-
nek, míg egy másik 1%-ot 
valamelyik Magyarorszá-
gon történelmiként elismert 
egyháznak, esetleg kiemelt 
költségvetési előirányzat 
számára ajánlhatjuk fel. A 
lehetőséggel azonban az 
adózóknak csak a fele él, 
ennek köszönhetően pedig 
évente több milliárd forinttól 
esnek el a civil szervezetek, 
amelyek sok esetben évről 

– évre a túlélésért küzdenek. 
Az adó 1%-os felajánlások-
ból évente több milliárd fo-
rinttal segítik az adózók a 
különböző civil szervezete-
ket és alapítványokat. Az el-
sőre komolynak tűnő összeg 
azonban rögtön elenyésző-
vé válik, ha megvizsgáljuk, 
hogy a tízmilliárd forint kö-
rüli összeg hány civil szer-
vezet, intézmény, egyház, 
illetve ilyen – olyan tevé-
kenységet támogató alapít-
vány között oszlik szét. Az 
adóhatóság minden évben 
ellenőrzi az 1 százalékos fel-
ajánlásokból részesülő civi-
leket, tavaly is jelentős szá-
mú esetben vizsgálódtak a 
revizorok. Visszaélésre, il-
letve hibára nagyon ritkán 
bukkantak.

Adózzunk úgy, hogy azzal ember társainkat is segítsük…

A „Szűrcsapó Óvoda a Gyermekekért Alapítvány”
Tisztelettel kéri az adózókat, hogy SZJA-juk  

1%-ával támogassák  
Alapítványunk célkitűzéseit.

Adószámunk: 18890442-1-18
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2017-es árak 

nyílászárókra! Mészáros Dóra
+36 30 9294 789

www.szuletett-ingatlan-szombathely.hu

Nyugati városrészen 
II. emeleti nívós, 3 szo-
bás téglalakás 18,9 M Ft
• Belvárosban bruttó 
60nm-es nappali+ 2 
szobás gáz-cirkós fiatalos 
otthon 16,9 M Ft
• 2005-ben épült, 
dupla garázsos 7 szobás 
kertvárosi családi ház 
 33,9 M Ft
• Elegáns, polgári 
79nm-es, II. emeleti 
igényes téglalakás 
 19,9 M Ft

Szombathely Horváth Boldizsár körút 15. • Tel./fax: 94/465-002  
Mobil: +36-70/315-0623 • E-mail: info@elektroalarmkft.hu   

www.elektroalarmkft.hu

n Begyűrűzött, és két év 
alatt több mint 300%-os 
forgalomnövekedést ered-
ményezett a készház pi-
acon a csökkentett laká-
sáfát kihasználni igyekvő 
vásárlók rohama.

Míg 2015-ben 300, tavaly 
már körülbelül ezer készház 
épült, de a keresletnövekedés 
valójában ennél is nagyobb, 
csak azt egyelőre nem képe-
sek a szakcégek kivitelezni 
már. Ennek egyrészt a szak-
képzett munkaerő hiánya 
az oka. Az érdeklődés még 
mindig fokozódik, a poten-
ciális megrendelők egy ré-
szét azonban már elriaszt-
ják a hirtelen megnövekedett 
költségek, amelyek összes-
ségében 8-10 millió forinttal 
emelték meg egy klasszikus, 

azaz 100-120 négyzetméteres 
földszintes készház büdzsé-
jét (ebben már a telekvásárlás 
ára is benne van). A telkek or-
szágszerte igen eltérő, 5–30 % 

közötti mértékben vagy efö-
lött drágultak, a munkaerő 
ára 50 %-kal lett magasabb, 
és a 2016-ban még négyzet-
méterenként 220-250 ezer fo-
rint között mozgó készház 
árak előbb 250-270 ezerre, 
újabban meg már 300 ezer 
forint közelébe emelkedtek.

(forrás: www.vilag
gazdasag.hu)

Az üveg tetszőlegesen 
dekorálható, kihasználhat-
juk hő és hangszigetelő ké-
pességeit is. Az üveggel tör-
ténő térelválasztás során 
a fény megtartása 
fő szempont. A be-
tekintés megenge-
dése vagy megaka-
dályozása minden 
esetben szabadon 
választható a kü-
lönböző üvegtípu-
sok és dekorációs 

technikák alkalmazásával, 
sőt, az okosüveg megjelené-
sével ezek kombinációja is 
egyre inkább elterjed.

(forrás: lakberinfo)

Tripláztak a konjunktúrában a készházasokTérelválasztó üvegfalak

SZERVIZ
25 éves szakmai tapasztalattal, 
háztartásigép javítást vállalok.
Szombathelyen és környékén.

30/ 237-3635
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GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ  

 munkatársakat keresünk 
az alábbi munkakörök 

betöltésére:

Szellemi munkatársak:
•  építőanyag 

értékesítési vezető
• műszaki előkészítő
• villamosmérnök
•  épületgépész-mérnök 

vagy technikus

Szakmunkások:
• ács-állványozó
• kőműves
•  tehergépkocsi- 

vezető
•  betonpumpa- 

gépkezelő

Jelentkezés: 
Tel.: 06-30/401-94-88 • e-mail: info@hettyei-ep.hu

Egymillióval több bevallást készítene el az adóhivatal
A tavalyi mintegy 4 millióhoz képest további egymillióval bővülhet a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) által elkészített szja-bevallási tervezetek száma idén. Közleményükben kifejtették, 
a nyilvántartásukban szereplő adatok alapján a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa 
fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is összeállítják bevallási tervezetüket. Ehhez a kifi-
zetők, munkáltatók által benyújtott adatokat használják fel.
 (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Állás
Oktatás

A szeptemberben induló 
alap-, osztatlan mester- és 
mesterképzésekre, valamint 
felsőoktatási szakképzések-
re 2018. február 15-ig lehet 
jelentkezni az E-felvételi fe-
lületen. Az online Tájékoz-
tató január végéig várhatóan 
frissül a hivatalos kiegészí-
téssel, amely tartalmazza 
a megjelenés után történt 
esetleges változásokat. A je-
lentkezés benyújtása előtt 
tehát elengedhetetlen a ki-
egészítés során módosított 
információkat is átnézni, 
hiszen hatással lehetnek a 

korábban kialakított felvé-
teli stratégiára. Jelentkez-
ni kizárólag a E-felvételi 
rendszerén keresztül lehet. 
A felsőoktatásba történő je-
lentkezés online felülete a 
jelentkezési határidőig fo-
lyamatosan a jelentkezők 
rendelkezésére áll. A rend-
szerben az adatok elmenthe-
tők, így nem szükséges egy-
szerre minden információt 
megadni, mert az űrlapok 
kitöltése bármikor folytatha-
tó. Az E-felvételi használata 
egyszerű és gyors, a szüksé-
ges dokumentumok csato-
lása egyszerűbb. Az E-fel-
vételi használatához első 
lépésként regisztrálni kell 
a Felvin.

(forrás: www. felvi.hu)

Már lehet jelentkezni a 
szeptemberben induló képzésekre

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.
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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

Sabina Zrt szabászati és kárpitos üzemrészlege 

betanított munkára 
várja a jelentkezőket.

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

telefonszámon lehet.

Vulcano Energia keres

építésvezetőt
Elvárások:

– legalább technikusi 
végzettség

– tapasztalat

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzát az 

allas@vulcanoenergia.hu 
e-mail címre várjuk pozíció 

megjelölésével.

A közismert és népszerű Medve, Karaván, Pannónia, 
Tihany sajtokat gyártó és forgalmazó

PAnnonTej ZrT.
rÉPCeLAKI telephelyére 

Mikrobiológiai 
laborá ns
pozícióba munkatársat keres.
Elvárások:
•  egyetemi/főiskolai diploma, biológus végzettség
vagy
•  mikrobiológiai szakasszisztensi szakképesítés
•  megbízható számítógépes ismeret (Excel, Word)
•  önálló munkavégzésre és csapatmunkára való 

képesség
•  precizitás
•  rugalmasság
Főbb feladatok:
•  vizsgálati minták átvétele, nyilvántartása
•  mikrobiológiai laborvizsgálatok elvégzése
•  vizsgálati eredmények statisztikai elemzése
•  vizsgálatokhoz szükséges fogyóeszköz- és 

anyagkészlet felügyelete
•  adatrögzítés
•  vizsgálati eljárások, utasítások frissítése
Pályakezdők jelentkezését is várjuk, mikro-
biológiai laboratóriumi gyakorlat szükséges.

Ha úgy érzi, megfelel az elvárásoknak, várjuk 
jelentkezését részletes szakmai önéletrajzzal, 
fényképpel az allas@pannontej.com e-mail címre.

Szombathely, Varasd u. 2.

ÉrtÉkesítő 
munkatársat keres.

Jelentkezni: 
info@lampahaz.hu 

fényképes önéletrajzzal.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Faiskola eladót 

és kertészeti 
munkatársakat 

keresünk!
Legyél Te is csapatunk tagja.

Jelentkezés: 06-30-994-1005 vagy e-mailbe info@partikerteszet.hu

A tananyaghoz kapcsoló- 
dó, év közben többször átala-
kítható szabadulószobát ala-
kítanak ki a szarvasi Szlovák 
Általános Iskolában. Az in-
tézmény fejlesztési elképze-
léseit az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 72 millió fo-
rinttal támogatta. A tervek 
már készülnek, a diákok – 
az elképzelések szerint egy-
egy osztály évente legalább 
öt alkalommal – a követke-
ző tanévtől használhatják a 

szobákat. A feladatso-
rokat a tananyag alap-
ján állítják össze. Az 
alsóbb évfolyamon 
még főként olvasá-
si ismeretekkel lehet 
„kiszabadulni”, felső-
ben már kifejezetten 
a tantárgyi számon-
kérés eszközei lesz-
nek. A tervek szerint 
a 4-6 fős csoportoknak nem 
mondják meg előre, hogy 

mely tantárgyból kell ké-
szülniük, ezzel szeretnék 

ösztönözni a diáko-
kat, hogy valamennyi 
tantárgy tanulására 
figyeljenek oda. A tu-
dás mellett a gyerekek 
szociális kompetenci-
ái is fejleszthetőek így, 
hiszen a csapatnak 
együtt kell működnie 
a minél gyorsabb ki-
szabadulás érdekében.

(forrás: 
www.vilaggazdasag.hu)

Szabadulószobát alakítanak ki egy magyar iskolában

Amennyiben olyan lehetőséget keres: ahol nem fenyegeti a leépí-
tés, ahol Ön határozhatja meg mennyi legyen a keresete, ahol 
az idejével Ön gazdálkodik, ahol a sikereit megélheti, akkor 
tartson velünk, az ingatlanszakmában mindezt megtalálja!

Ingatlantanácsadó

Önéletrajzát küldje a toth.rita@oc.hu-ra 
06-70/454-1450

Statisztika
A Vas Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központ-
ja honlapján található napi 
statisztika alapján, 2018. 
január 30-án az alábbi ada-
tok szerepelnek:
–  álláshelyek száma: 

5205 db
–  önéletrajzot leado-

tt álláskeresők száma: 
115 fő
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A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük küldeni:
Pannontej Zrt. 9653 Répcelak, Vörösmarty u. 1. 
vagy allas@pannontej.com

A népszerű és közismert Medve, Karaván, Pannónia, 
Tihany sajtokat gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.
RÉPCELAKI TELEPHELYÉRE munkatársakat keres 8 
órás, többműszakos munkarendbe az alábbi munkakörbe:

ADAGOLÓGÉPKEZELŐ
Feladat:
•  adagológépek folyamatos üzemeltetésének biztosítása
•  segéd- és csomagolóanyagok biztosítása 

adagológépekhez
•  ömlesztett sajt minőségének ellenőrzése
Elvárások:
•  legalább 8 általános iskolai végzettség
•  precíz, pontos munkavégzés

SAJTFŐZŐ
Feladat:
•  a recept szerint a szükséges alapanyagok kimérése
•  a főzőberendezés segítségével adagolásra kész sajt 

előállítása
•  a termék minőségének folyamatos figyelése
Elvárások:
•  legalább szakmunkás iskolai végzettség
•  precíz, pontos munkavégzés

KARBANTARTÓ
Feladat:
•  élelmiszeripari berendezések (főző, adagoló, 

csomagoló) szakszerű karbantartása, beállítása, javítása
Elvárások:
•  mechatronikai műszerész, elektroműszerész vagy 

villanyszerelő végzettség
•  gyengeáramú ismeretekkel
•  precíz munkavégzés
•  fejlődésre való nyitottság

TRAKTORVEZETŐ
Feladat:
•  megfelelő minőségű termék időbeni átszállítása a gyártó 

üzem részére
•  üzemen belüli és kívüli anyagmozgatás
•  a gépjármű és vontatmányának tisztán és rendben tartása
•  folyamatos rend a munkahelyen
•  az átszállítási jegyzék tényszerű vezetése
•  szükség esetén üzemi gépkezelői feladatok ellátása
Elvárások:
•  8 általános iskolai végzettség
•  traktorvezetői engedély és gyakorlat
•  rugalmasság
•  megbízható, precíz munkavégzés
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Korrekt betanulási időt biztosítunk.

Növekedő cég
vas megyei munkára 

ÉPÍTÉSVEZETŐT,
szombathelyi munkára 

MŰSZAKI 
ELŐKÉSZÍTŐT 

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

címre várjuk.

A Szombathelyi Műszaki 
Szakképzési Centrum

Felnőttképzés keretében a megye 
több helyszínén

– Szombathely, Celldömölk, Csepreg, 
Körmend, Szentgotthárd –

az alábbi
INGYENES 

Informatikai képzések indítását 
tervezi:

Első lépések a digitális 
világba 

– IKER 1. szintű képzés
Önállóan használom az 

informatikai eszközömet 
– IKER 2. szintű képzés

A képzések várható ideje: 
hétköznaponként, délutáni órákban.

TovábbI INformácIó:
info@szmszc.hu e-mail címen, a 06-20/250-2313-as 
telefonszámon (h-cs: 8:00-16:00, p: 8:00-13:00) vagy 

személyesen a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrumban 
(9700-Szombathely, Akacs Mihály utca 8-10.)

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!

Akár 5 milliós lakástámogatás adómentesen 
n A vállalkozások 5 mil-
lió forintig adómen-
tesen támogathatják 
dolgozóik lakáshitel tör-
lesztését, lakás vásár-
lását, építését, bővíté-
sét, korszerűsítését vagy 
akadálymentesítését.

Az akár havi 83 ezer fo-
rintos juttatás cafeteria 
elemként is választható. A 
munkáltató a lakás értéké-
nek 30% -át, öt év alatt ma-
ximum 5 millió forintot ad-
hat ilyen támogatásként 
adómentesen. Ezt a juttatást 
egy az egyben, mindenfé-
le levonás nélkül kapja meg 

a munkavállaló, ugyanis 
semmilyen közterhet nem 
kell fizetni utána. Az adó-
hivatalhoz beérkezett ada-
tok szerint 2016-ban a lakás-
cafeterianak köszönhetően 

már 41 ezer munkavállaló 
csökkentette összességében 
18 milliárd forinttal lakás-
célra felvett hitelét.

 (forrás: 
 www.profession.hu)
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JÁRMŰVEK

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

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

Az SFL technologies Kft.
felvételre keres gépgyártás és acélszerkezetek
gyártása területén tapasztalattal rendelkező

PROJEKTVEZETŐT
német és / vagy angol nyelvtudással

(projekt kivitelezési megbízás teljesítésének irányítása),

IWE / IWT HEGESZTŐMÉRNÖKÖT
(a hegesztési tevékenység felügyelete a kivitelezési előírások és szabályok szerint),

PROJEKTFELELŐST
(árajánlatkérések átvizsgálása, árajánlat megadása és nyomon követése),

valamint

LAKATOSOKAT, HEGESZTŐKET,
VILLANYSZERELŐKET.

Továbbá: alumínium nyílászáró-szerelés területén jártas,
német és / vagy angol nyelvtudással rendelkező

ÜZEMVEZETŐT,
(gyártási folyamatok szervezése, irányítása és felügyelete).

Jelentkezésüket szakmai önéletrajzzal a
jelentkezes@sfl-technologies.hu email-címre vagy
a 9751 Vép, Szent Imre u. 42. postacímre várjuk.

9751 Vép, Szent Imre u. 42.

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

SZÉKESFEHÉRVÁRIMUNKA

INGYE
NES SZ

ÁLLÁS
SAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26,
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fizetés

Napi 1x melegétkezés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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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!

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

VEGYES

KÖNYVEKET, porcelánokat, festménye-
ket, bútorokat, órákat, dísztárgyakat,
komplett hagyatékot VÁSÁROLOK.
0620/415-3873.

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

Saját részre vásárolok festményt,
porcelánt, mindennemű régiséget, tel-
jes hagyatékot. 0630/458-7765.

Fodrász idős, beteg mozgáskorlátozot-
tak hajvágását is vállalja. Házhoz me-
gyek. 06-30/401-7238

Vasi seprű
Társasházak, cégek, irodák, házak, lakások,
inTézmények, Telephelyek TakaríTása-TiszTíTása
komplex ingaTlan üzemelTeTés, karbanTarTás
szőnyeg- és kárpiTTiszTíTás
kosaras emelő, TakaríTógépek bizTosíTása
galambriaszTók és madárhálók TelepíTése

94/321-252 • www.vasisepru.hu
E-mail: vasisepru@t-online.hu

TakaríTó és
szolgáltató kft.
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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

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

INGATLAN

VALÓBAN ÁRON ALUL eladó egy FEL-
ÚJÍTOTT családiház, családi okok mi-
att sürgősen, Szombathelytől 20 perc-
re Körmend mellett. A ház 128 m2, 3
szobás, garázzsal és pincével, a telek
1681 m2. Érdeklődni: 06/30 235
8487.

Németországban, Passau közelében
városi, lakóparki 1 szobás lakás csodás
panorámával, 13,8 millió Ft-ért teljes
ügyintézéssel eladó. A lakás jól kiadha-
tó. Munkalehetőségek, egyetemek, sí-
környék. 06-30/206-5920,
+4917676867515

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.

Családi ház eladó Celldömölk, Alsósá-
gon. 575nm gazdasági épület, pince.
Ság-hegy alatt. Mesteri gyógyfürdő
10km,
Celldömölki gyógyfürdő 5km.
Iá:8.000.000.-Ft 06-30-260-7647 A gombák természetes erejének ismerete több évezredre

nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Szombathely, Kossuth Lajos u. 17.
+36-94/500-394, +36-70/777-5058
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

Eladó a Nyugat-Balatoni régió jelenleg
is üzemelő, legismertebb étterme köz-
ponti fekvéssel, teljes felszereléssel
a működtető céggel. Tel.: +36-30/9571-
806

Gyenesdiáson, központi helyen, fafödé-
mes, nádtetős parasztház piaci ár alatt,
8,5 millió Ft-ért eladó kis telekkel. Tel.:
06-30/9292-622

Gyenesdiáson 440 m2-es építési telek
5,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/9292-
622

Kiadó Szombathelyen Nádasdy utcában
1,5 szobás felújított tégla lakás +36-
30-2899-057

Megrepedezett házak falainak össze-
pántolása, fal alászigetelés fűrész tech-
nikával, kőműves munkák, burkolás,
gipszkartonozás vállalása: +36-70/560-
5307.

Nedves-vizes, penészes-salétromos fa-
lak szigetelése acéllemez bepréselés-
sel, falátvágással, injektálással, garanci-
ával. Tel.:06-30/293-8685

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

Szobafestést, gipszkartonozást, külső-
homlokzat szigetelést vállalok, gyorsan,
szakszerűen. 06/70/608-9519

Kádfelújítás beépített állapotban ga-
ranciával! Tel.: 06(70)389-6277

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

Vállal állást középfokú műszaki vég-
zettséggel Szombathelyen megbízható
hölgy. +36-30/2899-057
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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

A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, 
melynek sikere a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul. 
Érdekesnek tűnik mindez? A legjelentősebb autógyárak, valamint a 
repülőipar és az ipari ágazat partnereként számos lehetőséget biztosítunk 
szakmai és egyéni fejlődéséhez.

Az LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.

FELVÉTELI NAPOT 
szervez

2018. február 13-án, kedden, 
15:00 órától.

Helyszín: 9700 Szombathely, Zanati út 31.

A felvételi nap tervezett programja:
gyárbemutató prezentáció • termékismertető • gyár-
látogatás • tesztírási lehetőség • szerelési feladatok 
szimulációs állomásokon
A programra belépés a Selyemrét utca felőli fő-
bejáraton történik, kérjük a helyszíni regisztráció 
miatt, időben érkezzen.
Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek 
várják, hiszen innovatív megoldásainkkal a holnap világát 
alakítjuk. Várjuk, hogy személyesen megismerhessük!

Ha bármilyen kérdése 
van, forduljon a HR 
osztályhoz:
+36 94/588 100

LuK Savaria Kft.
Zanati út 31.
Szombathely
9700

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


