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www.sopronbank.hu

*A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes 
szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdet-
ménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános 
Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató 
nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljes körű, és a hirdetés nem minősül 
nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat.

Hitel
határok 
nélkül

THM: 2,98%-8,85%*

Külföldi jövedelme esetén 
hitelfelvételét egyszerűen, 
személyre szabottan, akár 
fordítói költségek nélkül 
tesszük lehetővé.

KŐSZEGI FIÓK Várkör 6.; +36 94 562 030
SZOMBATHELYI FIÓK Király u. 37.; +36 94 506 670

Rendel: dr. Zabó Éva 
szemész, gyerekspecialista
Nyitvatartás: H-P: 8.30-17.30, 

Szo: 8.30-12.30

Most februárban 

ajándék 
látásvizsgálattal!

Maximális hozzáértés - zéró áFa
Februárban elengedjük az áFa összegét. az akció minden 
komplett szemüveg és napszemüveg vásárlására jár 
február 1. utáni megrendeléskor. érdeklődjön üzletünkben!

Szombathely, Fő tér 7. • Időpont egyeztetés: 94/329-029

Jákon kúria-jellegű, felújítás 
alatt álló, nagy alapterületű 

ingatlan mélyen ár alatt, 
sürgősen eladó!

Kőszegen örökpanorámás, 
2 nappali+3 szobás nyaraló 

eladó.
Gencsapátiban kisebb 
építési telek eladó.

Horváth Szabina
független ingatlanszakértő

+36 70 679 3393

VÉGH AUTÓHÁZ
9700 Szombathely, Csaba utca 10.
Tel: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu

A hirdetésben jelzett 2 999 100 Ft-os akciós ajánlott fogyasztói ár a Porsche Pénzügyi Csoport által nyújtott Porsche Bónusz fi nanszírozási konstrukció igénybevétele esetén érhető 
el, ŠKODA Fabia Clever 1.0 MPI/75LE típusú gépjármű vásárlása esetén. Az árkedvezmény a 2,5%-os THM akcióval nem kombinálható. A jelen tájékoztatás szerinti kedvezményes 
konstrukció 2018. január 1. és 2018. június 30. között érvényes. A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért, kérjük, keresse fel bármelyik 
ŠKODA márkakereskedést, vagy látogasson el a www.skoda.hu weboldalra. A kép illusztráció. A ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztása: 3,8-4,8 l/100km, CO2-kibocsátása: 92-109 
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.

MÍG MÁSOK LEBUTÍTANAK,
MI FELOKOSÍTUNK.

ŠKODA FABIA KIMAGASLÓ
CLEVER FELSZERELTSÉGGEL.

MÁR AKÁR
2 999 100 FT-TÓL

#frontassist
#telefonkihangosító
#fűthetőelsőülések
#hátsóparkolóradar

Nagy János: A gólyafészek
Az oszlopon gólyafészek
áraszt kedves melegséget
tavasszal, ha visszajönnek
a faluban szinte ünnep.
Régi fészkük körüljárják
hordják a fák száraz ágát.
A két Kelep bajtól félhet

váltva őrzik már a fészket;
a gólyaférj türelmesen
féllábon áll tojás-lesen
féllábon áll fészek szélén
tollászkodik benne remény
gólyaasszony – az a másik
csak a feje búbja látszik…

Autóvilág

6. oldal
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április 14. 
BÉCS – HOFBURG 
A Habsburg császárok fényűző lakosztályainak és kincstárának megtekintése után megismerhetjük a Sisi 
Múzeumban bemutatott, egykori udvari szertartási rendet és Erzsébet királyné személyes tárgyait, belvá-
rosi sétánkat pedig mennyei illatú, frissen pörkölt bécsi kávé koronázza meg. Részvételi díj 7500 Ft/fő.

május 12.
DUNAKANYAR – ESZTERGOM ÉS VISEGRÁD 
Európa egyik legnagyobb bazilikája az egykori Duna-parti főváros, Esztergom jelképévé vált. A hegy-
re épült érseki székesegyház megtekintését követően Visegrád felé vesszük az irányt, ahol elénk tárul 
a Magyar Királyság fénykora, a kettős várrendszerű Fellegvárból pedig a Dunakanyar mesés panorá-
mája. Részvételi díj 9900 Ft/fő.

FÜRDŐJEGY BÜK ÉS FÜRDŐJEGY BÜK PLUSZ
Fedezze fel kedvezményes fürdőjeggyel Bükfürdő csodálatos világát, ahol a gyógyulni vágyókat 
gyógyvizes medencék, a gyermekes családokat élmény- és gyermekmedencék várják! A Fürdőjegy 
Bük Plusz az Élményfürdő részbe is biztosít belépést!

TOVÁBBI TERVEZETT KIRÁNDULÁSAINK:
június 9. Kalandozás Steiermarkban – Riegersburg vára • július 21. Myrafälle vízesés és Bécsújhely
augusztus 11. Veszprém, a királynék városa és Herend • szeptember 8. Élményvonatozás a Semmeringbahnon 
október 20. Burgenland kincsei - Léka és Bernstein • december 8. Adventi hangulat Pozsonyban

PROGRAMAJÁNLÓ

Tel.: 06 99/577 475

Fix
tarifák

Szombathely

0-24 h
950 Ft-tól TTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiii

Megyekártyásoknak

5%
kedvezmény!

06 80/62-3000
Ingyenesen hívható

Női 007-es?
Kifejtette véleményét Daniel Craig gyönyörű felesége, Rachel Weisz. A színésznőt felháborította a kezdeményezés, miszerint 
egy későbbi James Bond-filmben nő legyen a címszereplő. – Ian Fleming sok időt szentelt a karakter megírására, aki egyér-
telműen férfi és jellegzetes módon viszonyul a nőkhöz. A színésznők egyébként is megérdemelnek egy saját, új történetet – 
kardoskodott Weisz. Bár férjét, aki a legtöbbször bújt Bond öltönyébe, még két filmben láthatjuk, de nem titok, hogy ezután is 
folytatódik a kémtörténet, s a filmek producere, Barbara Broccoli is hajlik rá, hogy nőre cserélje Bondot. (forrás: borsonline.hu)Paparazzi

Nagy Jonathan titkos életébe mi 
is bepillantást nyerhettünk, mikor 
ellátogattunk a próbatermébe!

Mikor beléptünk a bűvész 
termébe nagyon sok érdekes 
eszközzel és hatalmas szál-
lítóládákkal találtuk szembe 
magunkat. Láttunk itt kardo-
kat, bilincseket,kényszerzub-
bonyt, 500 literes akváriumot, 

ketreceket, cilindert és még a 
híres Rodolfo sárga bűvész-
táskáját is. Ahogy beljebb 
mentünk, Jonathan arája 
repült felénk aki egyből be-
szélgetni kezdett velünk, de 
a nagytestű papagáj mellet 

volt még egy Nappapagáj és 
4 galamb is.

– Mennyi idő volt ezt a ren-
geteg kelléket felkutatni?

Körülbelül 8 éve folyamato-
san vásárlom és készíttetem a 
kellékeimet. Először nagyon 
nehéz volt bekerülni a szak-
ma krémjébe, de az első taná-
rom Holcz Gábor segített min-
denben, és ezért nagyon hálás 
vagyok neki! Ahogy telt az 
idő még három mesterem lett, 
akik egyben kellék készítők is 
voltak, így amire szükségem 
volt azt le is gyártották. Most 

pedig eljutottam oda, hogy 
saját kellékkészítő csapattal 
dolgozhatok együtt. Jelenleg 
úgymond illúzió nagyhata-
lomnak mondhatom magam 
Magyarországon, mivel 38 
nagy illúzióval rendelkezem 
és rengeteg apró trükkel. A 
márciusi előadásomban a leg-
újabb illúzióim fogják uralni 
a színpadot.

– A próbák pontosan hol 
zajlanak, mivel itt elég 

kevés a hely a rengeteg kel-
lék miatt?

Általában a kisebb kellé-
kekkel itt, vagy a szobámban 
próbálok. A nagy illúziós 
próbákhoz pedig általában 
termet bérlünk, vagy ha jó 
idő van, akkor az udvaron 
próbálunk.

A jövőbeli terveim közé 
tartozik az is, hogy egy nagy 
raktárat építsek, ahol még 
próbálni is lehet.
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TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

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

Hó, hó, hó… kinek 
a dolga az eltakarítás?

Egy családi ház esetében 
teljesen egyértelmű, hogy ki-
nek a kötelessége a hó-, és 
jéghelyzetről gondoskodni, 
egy társasháznál azonban 
már sokan nincsenek tisz-

tában ezzel. Pedig a helyzet 
egyszerű. Mivel a tulajdo-
nos kötelezettsége a csúszás-
mentesítés, így egy társas-
ház albetéteseit ugyanaz a 
felelősség terheli, mint egy 
családi ház tulajdonosát.

Éppen ezért tévhit példá-
ul, hogy a közös képviselő 
feladata a hó eltakarítása, s a 
járdák biztonságossá tétele.

A társasházakról szóló 
törvény tartalmazza a kö-
zös képviselő működésével 
és a feladataival kapcsola-
tos rendelkezéseket. Ezek 
elsősorban – a teljesség igé-
nye nélkül – a társasház kép-
viseletére, illetve a közös 

költséggel kapcsolatos ügy-
menetre terjednek ki, s nincs 
benne előírva a hó eltakarí-
tása és a csúszásmentesítés.

Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy egy társasház 

lakóközösségének nincs jo-
ga megállapodni arról, hogy 
a téli munkálatokat a közös 
képviselő, vagy egy alvállal-
kozó végezze el helyettük.

Az egyes szabálysértések-
ről szóló kormányrendelet 
egyik passzusa értelmében 
akár ötvenezer forintra is 
bírságolható az, aki a háza 
előtti csúszásmentesítést só-
val végzi el (a Fás növények 
védelméről szóló rendelet 
szerint csak ott tilos sózni, 
ahol fás növények vannak).

A tiltás nem véletle-
nül született; a só ugyan-
is súlyosan károsítja 
környezetünket.

Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét társasházkezelői 
szakértője

n Egy kis fantáziával már tavaszt va-
rázsolhatunk otthonunkba.

Tojástartóból vidám állatkák 
is készülhetnek

Akár vázába, akár képnek 
használjuk vagy díszítheti 
ajtónkat.

Ha hosszában vágjuk ketté 
a tojástartót, szemet ra-
gasztunk rá és zsenília drót-
ból szarvacskát és vidám 
színekre festjük más is kész 
a százlábú állatkánk.

Minden háztartásban található feles-
leges tojástartó, ami most nagy kincs 
számunkra, hiszen ha szétvágjuk és 
lefestjük akkor nagyon helyes színes 
tavaszi virágok készülhetnek belőle.

A kreatív ötletek 
támogatója:

Az ötletek és az alapanyagok nálunk beszerezhetők!

Az akció 2018. 02. 01– 28.   között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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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Te lehetőséged!

A mi álláskínálatunk

a

Nestlé Hungária Kft.
9737 Bük, Darling utca 1. • Tel.: 94/558-800 • job.buk@purina.nestle.com

Üzemviteli elektromos 
karbantartó

Feladatok:
•	  Az üzem termelési folyamatainak 

műszaki biztosítása.
•	  Lakatosipari, mechanikai és villamos 

ipari javítások elvégzése.
•	  A felmerülő üzemzavarok gyors és 

szakszerű elhárítása, dokumentálása.
•	 Ellenőrzési és karbantartási feladatok 

elvégzése.

Elvárások:
•	  Szakirányú villamos végzettség.
•	  A gépek működésének és mechanikai, 

valamint villamos működési elvének 
alapos ismerete.

•	  A műszaki rajzok ismerete. Villamos és 
gépészeti rajzolvasási ismeretek.

•	  Önálló munkavégés.
•	  Jó problémamegoldó képesség.

targoncavezető
Feladatok:
•	 Beérkező áru szakszerű lepakolása a 

gépjárműről.
•	 A készáru gépi mozgatása a raktárban.
•	 Kimenő áru kamionra rakása.

•	Elvárások:
•	 Targoncavezetői OKJ-s bizonyítvány, 

és targoncás jogosítvány (3312, 3313, 
3324).
•	 Felelősségteljes, önálló munkavégzés.
•	 Megbízhatóság, rugalmasság.

Amit kínálunk:
•	 Határozatlan idejű munkaszerződés.
•	 Versenyképes jövedelem.
•	 Kiemelt vállalati juttatások (13. havi fizetés, gyári bónusz, 

negyedéves jelenléti prémium, vonzó cafeteria csomag) és programok.
•	 Támogatott sportolási lehetőség. Munkáltató által biztosított vásárlási 

kedvezmények.
•	 Fejlődési, továbblépési lehetőség.
•	 Ingyenes buszjárat Sárvár, Répcelak, Jákfa, Kőszeg irányából.

műszakvezető
Feladatok:
•	  A vonatkozó terület adott termelési 

tervvel összhangban történő irányítása, 
működtetése.

•	  Termékminőség biztosítása
•	  A biztonsági előírások maradéktalan 

betartatása.
•	  Az általános rend és tisztaság fenntartása 

és fenntartatása az utasítások szerint.
•	  Területi fejlesztési projektek koordinálása

Elvárások:
•	  Középfokú végzettség
•	  Jó kommunikációs és vezetői készség
•	  Rendszerben való gondolkodás
•	  Jó problémamegoldó képesség
•	  Következetesség

A Total Beauty Center  
a Sopron Plazában működő szalonja 

MANIKŰRÖS- 
MŰKÖRÖMÉPÍTŐ,  

FÉRFI- ÉS NŐI FODRÁSZ  
munkatársakat keres alkalmazotti jogviszonyba.

Jelentkezés: total@totalbeautycenter.hu  
e-mail-címen.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

CNC gépkezelőket
Géplakatos

karbantartót
keresünk sárvári

munkahelyre

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszútávú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

Közel öt százalékkal nőtt az 
ipari termelés 2017-ben
Az ipari termelés volumene 4,8%-kal volt 
nagyobb tavaly, mint 2016-ban. A termelés 
0,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól 
2017 decemberében. Munkanaphatástól meg-
tisztított adatok alapján a termelés 4,5%-kal 
emelkedett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
adatai szerint.
 (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Állás
Oktatás
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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!

A szentgotthárdi
Gotthard therme hotel

& ConferenCe****
az alábbi pozícióba keres munkatársat:

front offiCe 
manaGer

elvárások: Szakirányú felsőfokú végzettség; német és angol nyelv maga-
biztos ismerete; elsősorban 3-4 csillagos szállodákban szerzett Front Offi-
ce Manageri, vagy Assistant Front Office Manageri tapasztalat; határozott, 
magabiztos fellépés; kiváló kommunikációs készség; vendég-, minőség- 
és csapatorientáltság
amit ajánlunk: Versenyképes fizetés; hosszútávú, biztos munkahely; 
előre tervezhető beosztás, fiatalos, lendületes csapat; utazási költségtérítés

Fényképes önéletrajzát a 
cecilia.olasz@accenthotels.com 

e-mail címre várjuk.

A VILLSZÖV ZRt. 
2018-ban is várja az 

új munkAVáLLALók 
jelentkezését!

Az újévben új bérezéssel, 
változatos munkarend 

variációkkal várjuk Önöket!

Jelentkezzen 
opeRátoRnAk!

Jelentkezni telefonon a 
94/500-818-as 

telefonszámon, az 
info@villszov.hu 

e-mail címen, 
személyesen a portán 
jelentkezési lap kitöltésével, 

illetve a minden szerdán 9 órakor 
tartandó tájékoztatón lehet.

65 éves a VILLSZÖV

Vépi telephelyre keresünk 
munkatársakat 

betanított 
munkára, 

valamint 

raktárost 

és kisegítőt.
Jelentkezéseket önéletrajzzal 
a karton.karton9700@ 
gmail.com címre várjuk.

Várjuk jelentkezését
ÉNYKK ÉszaKNYugat-magYarországi 

KözleKedÉsi KözpoNt zrt.

Legyen a munkatársunk!
Biztos munkahely!

Jelentkezzen
autóbuszvezetőnek!

Jelentkezés feltételei:
•  betöltött 21. életév
•  érvényes „D” kategóriás vezetői engedély
•  GKI kártya
•  alapfokú iskolai végzettség (8 általános)
•  PÁV II. alkalmasság

Bátran jelentkezzen akkor is, ha önnek még nincs „C” 
és „d” járműkategóriás vezetői engedélye vagy gKi 
kártyája, ebben az esetben a társaság által indított 
tanfolyamon megszerezheti.

amit kínálunk:
•  teljesítményarányos bérezés
•  cafetéria juttatás
•  ingyenes szállás vagy albérleti 

hozzájárulás lakhelytől függően
•  tanfolyam időtartama alatt is napi 8 órás 

foglalkoztatás
Bővebb információ és jelentkezés:

06/30/442-4021 • munkaugy@enykk.hu

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

Jövő héten már 
több pénzt kapnak 
a szakdolgozók

Az egészségügyi szakdol-
gozók novemberről előreho-
zott 8%-os illetményemelé-
sével járó bérkülönbözetet 
az államkincstár januárig 
visszamenőleg februárban 
utalja. Ez 80 ezer dolgozót 
érint, akik márciustól már 
automatikusan a megemelt 
bért kapják, a kormány az 
egészségügyi dolgozók szá-
mára minden, jogszabály-
ban is vállalt béremelést, 
bérkiegészítést, támogatást 
teljesített és teljesít.
 (forrás: 
 www.vilaggazdasag.hu)

Sabina Zrt szabászati 
és kárpitos üzemrészlegébe 

betanított munkára 
várja a jelentkezőket.

Érdeklődni a 94/513-951-es 
telefonszámon lehet.
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AUTÓ VILÁG

- Hölgyem, van egy kis 
műszaki probléma a ko-
csiban.
- Igen? Mi az?
- Rövidzárlat.
- Tényleg? 
Akkor hosz-
szabbítsa 
meg.

6

n Magyarországon idén 
ünnepli ötödik születés-
napját a megtett úttal ará-
nyos útdíjfizetési rendszer.

A jubileum apropóján egy 
magyar tulajdonú, a rend-
szer debütálása óta auditált 
bevallási közreműködőként 
tevékenykedő telematikai 
vállalat (i-Cell Kft.) össze-
gyűjtötte az elektronikus út-
díj-bevallásra alkalmas fe-
délzeti eszközökből kinyert, 
a napi úthasználattal kap-
csolatos legérdekesebb tele-
matikai adatokat.

A sofőrök összesen 638 

millió alkalommal vettek 
igénybe útdíjköteles útsza-
kaszokat, ami óriási szám a 
Magyarországon útdíjköteles 
6500 kilométernyi autópálya, 
autóút és főút összhosszá-
hoz képest.

A felhasználók körében 
a hegyeshalmi határátke-
lő örvendett a legnagyobb 
népszerűségnek, az észak-
nyugati szakasznál a fedél-
zeti készülékek mintegy 
1,9 milliószor regisztráltak 
kilépést.

A sofőrök a legtöbbször 
az M1-es (évente csaknem 
12,5 milliószor), az M0-s 

(évente csaknem 5,25 milli-
ószor) és az M5-ös autópá-
lyákat (évente csaknem 5,23 
milliószor) vették igénybe.

A szélvédők alatt megbú-
vó OBU eszközök öt év alatt 
összesen 831 millió megtett 
kilométert regisztráltak, ami 
nagyságrendileg 20 736-szor 
nagyobb a Föld kerületé-
nél és 2161-szer nagyobb a 
Föld-Hold-távolságnál.

Az OBU-k az elmúlt öt év 
során gyakorlatilag annyit 
voltak úton, hogy a sofőrök 
még akár a Marsra is lega-
lább háromszor eljutottak 
volna. (forrás: vezess.hu)

Elképesztő adatok a magyar 
autópályák forgalmáról

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

A hely, ahol hozzájuthat 
keleti-, nyugati  
alkatrészekhez!

MINDEN AKKUMULÁTOR  

-10%*
Olaj + szűrő vásárlása esetén  

ingyenes olajcsere, 
5000 FT feletti vásárlás esetén  

ajándék  TÉLI szélvédőmosó  
folyadék!* 

*2018.02.21-től 03.14-ig érvényes!

Bázis AUTÓSBOLT
Szombathely, Paragvári u. 75.  

Tel.: 94/505-400

JÓ ÁRON,  
DE NEM MINDENÁRON!

VÁSÁROLOK! 
Kisteherautót, 
személyautót, 

kisbuszt vennék!
Helyszíni megtekintés, 

korrekt ügyintézés. 
Sérült, hibás is érdekel.

06-30/9361-923
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INGATLAN

VALÓBAN ÁRON ALUL eladó egy felú-
jított családiház KÖRMEND mellett
Szombathelytől 20 percre! A ház 128
m2, 3 szobás, garázzsal, pajtával és
pincével. A telek 1681 m2. Érdeklőd-
ni: 06/30 235 8487.

Szombathelyen Fő téren 48m2 szute-
rén irodának, műhelynek, klub helyiség-
nek, stb. eladó víz, villany, fűtéssel. 06-
30/412-8561

Gyenesdiáson, központi helyen, fafödé-
mes, nádtetős parasztház piaci ár alatt,
8,5 M Ft-ért eladó kis telekkel. Tel.:
+36-30/298-4499

Gyenesdiáson 440 m2-es építési telek
5,5 M Ft-ért eladó. Tel.: +36-30/9292-
622

VEGYES

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

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt,
CO hegesztőt, műszerészesztergát, ma-
rógépet, kompresszort, invertert, kis gé-
peket. 06-70/6026-229

Bűvészkedést vállalnék Névnapokon,
Születésnapokon, Gyermekműsorokon.
Gyerekeknek ingyenes! Tel.: 06-20/580-
6651, 06-70/361-4774

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.

Új vizszintes Gatter fűrész munkával
kedvezményesen eladó. 06-20/520-
1540

Kerti munkát vállalok, metszés, perme-
tezés, rotációs kapálás, fűnyírás, sö-
vénnyírás. 06-30/342-9248

Irhabunda, rókabunda, daraboltirha,
félkabát, kabátok, cipők, szoknyák
,BURDA eladó. 06-94/326-635

JÁRMŰVEK

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemképte-
len, papír nélkül is lehet. Ha kell házhoz
megyek. 06-20/910-9361, 20/280-
9747

Roncsautó átvétel hivatalos bontási át-
vételi igazolással. Szállítás megoldható.
Érd.: 06-99/532-038

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

TÁRSKERESÉS

171/50 elvált, dohányzó, bűvészkedést
kedvelő férfi vagyok. Megértésre, szere-
tetre, boldogságra vágyó hölgy jelentke-
zését várom, akinek nem a külső, ha-
nem a belső értékek a fontosabbak!
Tel.: 06-20/580-6651, 06-70/361-4774

57 éves fiatalos nő társát keresi fiatalos
korben hozzáillő férfi személyében „Re-
mény” jeligére a szerkesztőségben.

Komoly szándékkal keresi 55 éves,
független férfi 35-50 éves hölgy isme-
retségét. 06-20/354-7421

Önálló, független hölgyet keres 74 éves
özvegy úr. 06-30/462-9091

Szombathelyen 40-es hölgy ismerked-
ne. 06-70/294-1733

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

Villanyszerelés! Lakások, házak,nyara-
lók, melléképületek villamos hálózat ki-
építését, javítását, karbantartását válla-
lom. Számlával, garanciával. 06-30/
573-1120

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

REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere! Redőny,
reluxa, szúnyogháló, szalagfüggöny
gyártása, szerelése. 06-30/588-0444.

Bojler vizkőtelenítést, javítást, villany-
szerelést, villanytűzhely javítást vállalok.
06-20/478-3825

" Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurt-
nicsere akár még ma! Péter úr! 06-20/
414-9838!”

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

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)

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

ÁLLÁS

Cégcsoportunk keres hosszú távú
munkára szakembereket a következő
munkakörökben Ausztria területére (Vo-
ralberg): ipari fényező (Airless), Víz-gáz-
fűtés-szaniter szerelő, légtechnikaisze-
relő, hidegburkoló, villanyszerelő, autó-
szerelő, karosszérialakatos, CNC gép-
szerelő, asztalos, nyílászáró
beépítő.NEMET NYELV SZÜKSEGES (el-
őny auto+jogosítvány), kollektív osztrák
szerződéssel, bérezés osztrák alkalma-
zottként. Jelentkezésüket emailen vár-
juk office@examont.eu, tel.sz.:
+4369913771999

Cégcsoportunk németországba (Ros-
tock LIEBHERR) gyakorlott, érvényes
minősítéssel rendelkező (pozíciók: PF,
PC, PD) MAG (CO2) hegesztőket keres,
ipari daruk gyártásához (próbamunka
a helyszínen). NEMET NYELV SZÜKSE-
GES, kollektív német szerődéssel, bére-
zés német alkalmazottként.Jelentkezé-
süket emailen várjuk office@exa-
mont.eu, tel.sz.: +4369913771999

Osztrák sertés és marhavágóhíd hentes
szakmunkásokat keres, heti 40 órás
munkaidőbe. Munkavégzés időtartama:
hétfőtől csütörtökig. Szállás és étkezés
biztosított. Érdeklődni:+36/70/598-
3848

Lovastelepre (Lövő környékére) ÁLLAT-
GONDOZÓT tereprendezésre keresünk.
Nyugdíjasok és hölgyek jelentkezését is
várjuk: +36-20/936-4284.

Állást keresek 4-6 órában. Minden
megoldás érdekel, (nyugdíjas hölgy).
06-30/779-5058

Hidegburkoló szakembereket keresek
kiemelt bérezéssel ausztriai és magyar
munkákra.Erd.:06 70 256 2543

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

A hagyományos 768 x 576-os
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles
formátumban (1280x720), míg
a Full HD tévék képkockánként
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet,
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160,
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576,
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány,
de léteznek olyan speciális TV
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz
21:9-es képaránnyal bírnak,
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített
kép minősége, felbontása
határozza meg leginkább.
Rendszeresen halljuk, látjuk
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük,
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról

VÁLLALKOZÁS

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

www.tesz97.hu
06-20-366-1353

Akár

30 év
garancia!

9700 Szombathely, Söptei út 78. (Concordia benzinkút mellett)

ACÉL Tető az otthonára közvetlenül a gyártótól!
Meglévő palatetőre, bitumenzzssindelyre bontás nélkül is szerelhető

szendviCspanel | ereszCsatorna
Cserepeslemez | trapézlemez

Kivitelezőknek

nAgyKer-
áron!
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Családi házak, lakások 
építése, felújítása!

• parkolók
• autóbejárók
• udvarok, kertek
• járdák stb.

TÉRKÖVEZÉS

Árajánlat, előzetes ingyenes helyszíni felmérés alapján. 
A minőséget sok éves szakmai tapasztalat garantálja.

Előleget nem kérünk!
Tel.: 06-70/3819-780

•  Generálkivitelezés
•  Szerkezetkész 

kivitelezés
•  Vakolás, Burkolás
•  Gipszkartonozás, 

Festés

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

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

Nyitva: H-P: 8–17, Szo: 8-16, v: Zárva
tel.: 94/714-092

Parti Kertészet
GPS: É: 47.24822 K: 16.59600 

Szombathely, Muskátli u.

Cégeknek 
megrendelést 

felveszünk!

Nőnapi virágvásárNőnapi virágvásár

Ajánlatunkat keresse kertészetünkben.

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

www.max2.hu

2%
jutalékért.

SZOMBATHELY 
Király u. 15.

Szombathelyen és Kőszegen 
olcsó szálláshelyek 

munkásszállón: 
1300 Ft/fő/nap + Áfá-tól kiadók.

Részletekről érdeklődjön: 
0630/937-0429, 

vagy az info@max2.hu címen.

Magyar tulajdonú élelmiszer kereskedelmi vállalkozás 
szombathelyi raktárába keres új munkatársakat

KoMissiózó 
és raKtáros

munkakörökbe, targoncavezetői jogosítvánnyal, 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.

Jelentkezzen online:
karrier@schaeffler.com

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

LuK Savaria Kft.
Zanati út 31.
Szombathely
9700

A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, mely-
nek 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 fejlő-
déséhez. Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra várjuk a jelentke-
zéseket! Referencia kód: SZI

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• ingyenes sportolási és kulturális lehetőségek
•  Szakmai fejlődési lehetőségek, dinamikusan fejlődő munkakörnyezetben.
Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek várják, hiszen 
innovatív megoldásainkkal a holnap világát alakítjuk. Várjuk, hogy sze-
mélyesen megismerhessük!

Elektromos 
karbantartó
Főbb feladatok:
•  NC-PLC vezérlésű automatikus 

gyártósori termelő berendezések 
javítása, karbantartása

•  Tervszerű megelőző 
karbantartások, dokumentálás

•  Géptelepítések, új és használt 
gépek üzembe helyezése

•  Gépalkatrészek felújítása, 
készítése, alkatrészigény jelentése

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  Mechatronikai / automatizálási 

technikus vagy erősáramú 
berendezések szereléséhez 
szükséges iskolai végzettség

•  PLC vezérléstechnikai ismeret
•  3 műszakos munkarend vállalása

Mechanikus 
karbantartó
Főbb feladatok:
•  Termelő berendezések, gyártósori 

pneumatikus és hidraulikus 
szerelőgépek, célgépek, 
megmunkáló és présgépek javítása, 
karbantartása

•  Tervszerű megelőző karbantartások 
elvégzése, dokumentálása 
Géptelepítések, új és használt gépek 
üzembe helyezése

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  Gépszerelő és karbantartó technikus 

vagy géplakatos szakmunkás 
végzettség

•  Hidraulikus, pneumatikus gépek, 
szalagrendszerű gyártósorok és 
automatizált gépsorok mechanikus 
javításában szerzett tapasztalat

•  3 műszakos munkarend vállalása
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KODEROLL KFT.
Tel.: 06-30/9361-535, 06-94/784-744

Email: konyatibor66@gmail.com

Redőny, 
nyílászáRók
gyártása és szerelése.
20-40% kedvezménnyel 

közvetlen a gyártótól!

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

Csütörtök: 12-16 • Péntek: 8-12

Ügyfélszolgálati irodánk 
Nyitvatartása:

06 70 454 1461
Lendvai Gabriella

Gyöngyösfaluban 
két szintes, 4 szobás, 200 
nm-es családi ház eladó.
 22,8 M Ft
Jákon jó állapotú, 160 nm-
es, 4 szobás családi ház 
1500 nm-es telken 
eladó. 26,4 M Ft

Ideális otthon nagy családnak!

06 70 454 1466
Tóth-Király Veronika

Temető utcában részben 
felújított, szigetelt sorház 
300 nm-es telken eladó. 
 27 M Ft
Kelcz Adelffy utcában két 
szobás, felújítandó, 93 nm-es 
családi ház eladó. 
 18,6 M Ft

Kőszegen elAdó


