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ÁLLÁSBÖRZE
4. 5. 7. oldal

Szombathely, Páfrány u. 2/B
Tel.: +36 70 636 3603

www.orokzold.hu
facebook.com/orokzold

Szombathely, Páfrány u. 2/b
Telefon: +36 70 636 3603
Sopron, Győri út 52.
Telefon: +36 70 773 3727

Kertészeti kis- és nagykereskedés

www.orokzold.hu
facebook.com/orokzold

Nőnapi 
virágvásár!

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

Fiat 500 családi ajánlatok

Az ajánlatban szereplő modellek vegyes fogyasztása 3,4-8,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 89-157g/km. 5 év garancia: 2+3év, vagy 100 000km futásig kiterjesztett garan-
cia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. Az akció a visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevő márkakereskedéseknél. Az itt közölt adatok 
tájékoztató jellegűek és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Részletek az akcióban résztvevő Fiat márkakereskedésben. A képen látható autók illusztrációk.

3 999 000 Ft-tól

3 099 000 Ft-tól3 799 000 Ft-tól

Szombathely, Zanati út 27/A Tel.: 94/522-880 • www.bonuskft.com

www.fiat.hu

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

Szo: 8.30-12.30
Szombathely, Fő tér 7. • Időpont egyeztetés: 94/329-029

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Hoya fényresötétedő 
szemüveglencsék 
35% kedvezménnyelAZ ÖN OPTICNET PARTNERE:AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Hoya fényresötétedő 
szemüveglencsék 
35% kedvezménnyel

Részletekről érdeklődjön üzletünkben, a kedvezmény komplett 
szemüveg vásárlása esetén érvényes, 2018. március1-től május 31-ig!

kamerás csővizsgálat, csatornák 
építése, javítása közületeknek 

és magán személyeknek is!

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

dugulasexpress@gmail.com

DUGULÁS 
ELHÁRÍTÁS

Szombathely, Hollán E. u. 21. • Tel.: 94/316-387
(az Orlay Iskola mellett) 

Kedvező árakon, készletről dolgozunk.
Függöny leszedését megkönnyítő karnisok  

és mosást nem igénylő asztalterítők. 

Szombathelyen csak nálunk! 
Függönymosást továbbra is vállalunk.

Várja önt az MMIK-ból ismert KLÁRA

Nagy János: Rigófütty
A kertek alatt egy szál gerendán
ácsorgok a patakhídon.
A kamasz szám komoly füttyre áll,
s tréfásan a rigót hívom:
„Huncut a bíró fia!” – jól sikerült,
s egy megtévesztett visszafütyült.

Állatpatika 
kutyakozmetika

Szombathely, 
Bartók Béla krt. 9/B

tel.: 94/310-034 
www.allatkorhaz.com
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Az akció 2018. 03. 01– 31.   között, illetve a készlet erejéig érvényes!

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

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

www.vpv.hu

Akció! 
Telephelyünkön 

3999 
Ft/palack. Ne halogassa! 

Húsvéti játékok 
előjegyzésre!

Az akció 
márc. 

31‑ig tart.

Fix
tarifák

Szombathely

0-24 h
950 Ft-tól TTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiii

Megyekártyásoknak

5%
kedvezmény!

06 80/62-3000
Ingyenesen hívható

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.

Bejelentette visszavonulását Schobert Norbi
Schobert Norbi bejelentette, hogy a továbbiakban már csak üzletemberként tervez tevékenykedni, emellett pedig 
több időt szeretne a családjával tölteni. Schobert Norbert a lapnak azt mondta, hogy miután 25 éve tevékenykedik 
aerobikedzőként, és egészen mostanáig számos fellépést és edzést vállalt be, immár úgy érezi, ideje visszavonulót 
fújni. Mindazonáltal leszögezte, a visszavonulásának nincs egészségi oka, és még most is bírja a terhelést.Paparazzi

Újabb kulisszatitokra derül fény…
n Jonathan teljes repertoárjából láthatunk ízelítőt: a 
kártyatrükköktől, a mentalista mutatványokon át a 
különleges illúziókig rengeteg állat a földig ejtő és ott 
is hagyó produkció lesz látható.

– Egy ilyen nagy show mű-
sort, hogy és kikkel szoktál 
megtervezni?

– Amikor megszületik egy 
előadás időpontja, egyből 
elindul a tervezési fázis. 
Általában először leülök és 
egy papírra vetem az ötle-
teimet majd megmutatom a 

családomnak és a segítőim-
nek. Ezután jó párszor át-
írásra kerül a műsor, mivel 
mindenki más perspektívá-
ból szemléli a műsort.

Aztán jönnek az egyez-
tetések a fellépőkkel, és 
megint borul a műsor 
majd ezt követően a pró-
bák és megbeszélések után 

megszületik egy varázslatos 
előadás.

– Miért mindig március-
ban tartod az előadásokat?

– Az első műsoromat azért 
tartottam márciusban, mert 
március elején van a szüle-
tésnapom. Tavaly pedig az 
előtte lévő telt ház miatt tar-
tottam ismét márciusban. 
Maga az előadás is gyakor-
latilag az életutamat mutatja 
be, szóval ez a hónap a töké-
letes a varázslat átadására. 

Bemutató terem: 9600 Sárvár,  
Hunyadi u. (Kisiparos üzletsor)  
• Mobil: 06-30/391-4068, 06-30/530-8571 
• Fax: 06 95 321 999 • E-mail: info@vasiplastwood.hu • www.vasiplastwood.hu

Exkluzív fa-  
és műanyag 
nyílászárók!

BLUEEVOLUTION 82 
Eleget teszünk a jövő kihívásainak

Beltéri ajtók 

-20%

Veka Softline 82, 
3rétegű 48 mm-es üveggel

MFB
0%-os
kamattal
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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, bitumenzsindelyre bontás nélkül is szerelhető

szendviCspanel | ereszCsatorna
Cserepeslemez | trapézlemez

Kivitelezőknek 

nAgyKer- 
áron!

VEKA 2005 Kft. Szombathely, Szent Imre herceg útja 40.
Tel.: 94/500-282 • +36-20/933-8721 • E-mail: info@vekakft.hu
Március végéig a nyitvatartási idő: H-Cs: 9-17, P: 8-16, Sz: szünnap

R
e
j
t
e
t
t zsanéR Veka 

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!

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

www.elektroalarmkft.hu

Teafaolaj takarításhoz
Az ausztrál teafacserje leveléből kivont olaj nagyon jó általános fertőtlenítő. Ha vízzel, ecettel és 
néhány csepp citromolajjal keverjük kiváló tisztítószer a konyhapult és különböző konyhai eszközök 
tisztán tartásához. Alaposan tisztává és jó illatúvá varázsolhatjuk a zuhanyzót és a szanitereket is.

Otthon, építés, 
lakberendezés

Praktikák a tartósan friss ételekért
n A tartósító ötleteket bárki bevetheti a konyhában, 
hiszen nem kell hozzájuk semmi különös, legfeljebb 
némi folpack, papírtörlő vagy kidobásra ítélt ruhada-
rab – és persze, egy csipetnyi talpraesettség. Azért 
is érdemes megtanulni őket, mert velük az ablakon 
kidobott pénz is csökkenthető.

– egy darab papírtörlő-
nek köszönhetően napok-
kal tovább frissek maradnak 
a salátafélék. A zacskójuk-
ba téve felszívja a párát és a 
nedvességet.

– a szárzeller akkor marad 
sokáig ropogós, ha a megmo-
sott szárakat becsavarod pa-
pírtörlőbe, majd alufóliába.

– a spárga hamar elveszí-
ti frissességét, kivéve akkor, 

ha a szárvégeit levágják, 
majd egy üveg vízbe vagy 
nedves papírtörlőre állítják.

– a hagymát nem kell 
hűtőben tárolni. Egy régi 

harisnyával felakasztható a 
száraz és hűvös spájzban is. 
A helytakarékos megoldás 
megőrzi a minőségét is.

– fagyasztással a fűsze-
rek is tartósíthatók. Nem 
lesznek fonnyadtak a növé-
nyek, ha egy jégkockatartó-
ban, olívaolajjal együtt te-
szed be őket a fagyasztóba.

– a pizza frissen gusz-
tusos, másnapra viszont 
megkeményedhet. Egy lég-
mentesen lezárható zacs-
kó megoldást jelent erre. 
A konyhai alapanyagokat 
szintén légmentes tasak-
ban vagy üvegben jó tárolni.

(forrás: femina.hu)

Egy kezdő kertész kérdezi az öreg 
tapasztalt kollégájától:
– Mondja, mit lehet ültetni olyan 
talajba, ami kavicsos, agyagos, alig 
kap esőt és sokat éri a napfény?
– Zászlórudat, fiam.

építéssel együtt

980 000 Ft

br 790 000 Ft
-20%

építéssel együtt

1 240 000 Ft

br 930 000 Ft
-25%

építéssel együtt

1 040 000 Ft

br 730 000 Ft
-30%

építéssel együtt

1 290 000 Ft

br 970 000 Ft
-25%

Mintatermi kiárusítás!

építéssel együtt

980 000 Ft

br 790 000 Ft
-20%

építéssel együtt

1 240 000 Ft

br 930 000 Ft
-25%

építéssel együtt

1 040 000 Ft

br 730 000 Ft
-30%

építéssel együtt

1 290 000 Ft

br 970 000 Ft
-25%

Mintatermi kiárusítás!

9700 Szombathely, Henger u. 4.
www.domofireshop.com
nyitvatartás: H-P 8:00-16.00

Mészáros Dóra
+36 30 9294 789

www.szuletett-ingatlan-szombathely.hu

Derkovitson nappali+ 1 
szobás 45nm-es lakás egyedi 
gázfűtéssel 11,5 M Ft
Gyöngyösparti sétányon 
nappali+ 3 szobás, 2 fürdős szép 
lakás 19,9 M Ft
Paragváris iskola közelében 
nappali+ 2 szobás gáz-cirkós 
fiatalos lakás 15,5 M Ft
Kedvelt lakóparkban 
újszerű nappali+ 3 szobás ház 
osztott telek hátsó részén 
  31,9 M Ft

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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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 megye 
határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
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!

LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft.

Répcelak
Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 2001. má-
jusától pedig 100%-os magyar tulajdonban, LISS Kft. néven gyárt-
juk 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

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

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

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

PAnnonTej ZrT.
répcelaki telephelyére 

Mikrobiológiai 
laborá ns
pozícióba munkatársat keres.
Elvárások:
•  középfokú szakirányú végzettség (mikrobiológiai)
•  1-3 év szakmai tapasztalat 

(mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat)
•  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.
Munkavégzés helye: répcelak

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

Sabina Zrt felvételre keres

raktáros/sofőr 
munkakörbe munkavállalókat.

„C” kategóriás jogosítvány feltétel.

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

Fellendülőben a turizmus
2017-ben a magyarországi utazási irodák átlagosan több mint 5 százalékkal növelték forgal-
mukat, egyharmaduk pedig 10 százalék feletti bővülést ért el. A Magyar Turisztikai Szövetség 
Alapítvány (MTSZA) elmondása szerint kedvező évre számítanak idén is! A Magyar Utazási Irodák 
Szövetségének (MUISZ) a 2017-es adatok alapján azt mondja, hogy a beutaztatás és a kiutaz-
tatás területén is az utazási kedv és a turisták számának növekedésére számítanak 2018-ban.Állás, Oktatás

Statisztika
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja honlapján található napi 
statisztika alapján, 2018. február 27-én az alábbi adatok szerepelnek:
Álláshelyek száma: 5869 db  Önéletrajzot leadott álláskeresők száma: 108 fő

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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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

Fejlesztési támogatásra pályázhatnak nagyvállalatok
n Összesen 15 milliárd forint beruházási tá-
mogatásra pályázhatnak nagyvállalatok szep-
tember 30-ig.

A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium 15 milliárd forin-
tos keretösszeggel hirdetett 
meg beruházási támogatást 
nagyvállalatok számára idén. 
A pályázatokat szeptember 
30-ig lehet majd benyújtani.

A támogatás újraiparosí-
tási és iparfejlesztési célra 

nyerhető el, és fon-
tos a beruházás 
ösztönző hatása is. 
A támogatási dön-
tések meghozata-
lánál többek között 
vizsgálják:

– hogy a beruhá-
zások mennyiben járulnak 
hozzá a termelési folyamat 
modernizálásához,

– mekkora árbevételt, hoz-
záadott értéket vagy kiviteli 
lehetőséget jelentenek,

– melyik régióban valósul-
nak meg,

– hány munkahelyet 
teremtenek,

– milyen arányban se-
gítik a megújuló energia 

felhasználását.
A pályázatra a belföl-

dön legalább 50 főt fog-
lalkoztató nagyvállalatok 
jelentkezhetnek.

(forrás: profession.hu)

Bérszámfejtő/ tB ügyintéző
•  szakirányú végzettség
•  legalább 2-3 év szakmai 

tapasztalat

•  pontos, önálló munkavégzés
•  Nexon bérprogram ismerete 

előny

Jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk: 

Telefon: +36 94 513 951, 
E-mail: sabina.job@sabinart.hu

ZRT az alábbi pozíciókba 
várja a jelentkezőket:

Könyvelő munKatárs
•  Középfokú szakirányú 

végzettség (mérlegképes 
könyvelői végzettség előny)

•  legalább 2-3 év könyvelési 
tapasztalat

•  önálló munkavégzés, 
precizitás

•  rugalmasság, 
megbízhatóság, pontosság

•  alapfokú német nyelvtudás 
előny

Nemzetközi fuvarozást 
végző Szombathelyi 

vállalkozás 
nyergesszerelvényre 
gyakorlattal rendelkező 

gépkocsi
vezetőket 

keres.
(Kezdők jelentkezését 

is várjuk!)
érdeklődNi: 

30/300-45-93 
verbotrans@t-online.hu

munkatársat keresünk csapatunk 
bővítésére kőszegi magánrendelőnkbe
Bővebb információ: +36 70 248 0781

www.schmuckdental.hu

Fogorvos 
és Fogászati 
asszisztens
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9700 Szombathely, Jávor u. 18. 
94/511-976 • 30/2511-420  • Nyitva: H–P: 7:30–16:30 • info@melir.hu • www.melir.hu 

Hortobágy 
natúrvörös 
kerámia 
cserép

róna 
natúrvörös 
kerámia 
cserép

Synus 
könnyű 
és erős!

HORTOBÁGY

RÓNA

139 
Ft/db

185 
Ft/db

190 
Ft/db-tól

139 
Ft/db

bramac 
Merito Plus

Téli tető olimPia

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: március 9. (péntek) 18 óra, következő: április 6. 
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna 
facebook.com/AtlasprofilaxDrPfeifenrothAnnaval
ÚJ HelyszÍn! szombathely, dolgozók útja 1/a

Kérjük Önt vagy adózó 
hozzátartozóját, hogy 

adója 1%-át 
ajánlja fel a 

Vesebetegek 
Vas Megyei Egyesülete 

számára.
Adószám: 19244538-1-18

n Az idei évben március 8-án nem csak a nőnapot 
ünnepeljük, de erre a napra esik a 2007. óta megren-
dezendő vese világnap is.

Hazánkban legalább 700 
ezer ember szenved a vese-
betegségek valamely szaka-
szában, borúsabb elemzések 
szerint a lakosság 10%-ának 
van vesebetegsége.

A vese központi szere-
pére hívja fel a figyelmet 
a vese világnapja, melyet 
magyar kezdeményezés-
re, minden év márciusának 
második csütörtökén jegy-
zünk. A világnap célja, hogy 
e fontos szervünk szerepé-
nek hangsúlyozásával világ-
szerte csökkenjen a vesebe-
tegségek és a hozzá társuló 
szövődmények gyakorisá-
ga, súlyossága. A sokáig ész-
revétlenül lappangó, majd 

hirtelen jelentkező, alatto-
mos betegség nagy része 
szűréssel és nagy fokú oda-
figyeléssel megelőzhető.

Magyarországon a népbe-
tegségnek számító elhízás, 
magas vérnyomás, cukor-
betegség ma a legfontosabb 
vesebetegségre hajlamosító 
tényezők.

Szombathelyen is márci-
us 8-án tartják a Vese Világ-
napját. Az idei téma: A nők 
és a vesebetegségek. Ez al-
kalomból a Vesebetegek 
VM Egyesülete 14 órakor a 
B.Braun Dializisközpontban 
(Szombathely, Hübner J.u.1-
3.) nyílt napot tart az érdek-
lődők számára.

A Vese világnapja

„Ebben az életben 
nem tehetünk 
nagy dolgokat. 
Csak kis dolgokat 
tehetünk, nagy 
szeretettel.”

/Teréz anya/
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Tudta Ön, hogy itt 
helyben a Szuperinfó 
szombathelyi 
irodáján keresztül, 
az ország 54 
másik Szuperinfó 
lapjába is feladhatja 
hirdetését?

MUNKAERŐHIÁNYA VAN?
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában!
94-511-254 • vas@szuperinfo.plt.hu

ÁLLÁSHIRDETÉSÉT
•  a Szuperinfó laphálózat minden lapjában!
•  az ország bármely pontjára!
•  helyben intézzük!

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.

06
70

38
9
84
82

•0
6
70

67
7
88
92

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,
melynek sikere a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul.
Érdekesnek tűnik mindez? A legjelentősebb autógyárak, valamint a re-
pülőipar és az ipari ágazat partnereként számos lehetőséget biztosítunk
szakmai és egyéni fejlődéséhez.
Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra várjuk a jelentkezéseket!

Forgácsoló
Referencia kód: SZI
Főbb feladatok:
• gépkezelés, átszerelés
• szerszámkorrekció
Az álláshoz tartozó elvárások:
• műszaki, szakmunkás végzettség
• szakközépiskola végzettség (előny)
• 3 műszak
• pontos és önálló munkavégzés
• gyártásban szerzett tapasztalat
• mérőeszközök használata, műszaki jelölések ismerete
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• kedvezményes étkezési, ingyenes sportolási lehetőség
• fejlődési, előrelépési lehetőség
• térítésmentes buszjárataink: Celldömölk, Vasvár, Körmend,
Jánosháza
Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek
várják, hiszen innovatív megoldásainkkal a holnap világát
alakítjuk. Várjuk, hogy személyesen megismerhessük!

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

Szombathely vonzáskörzetében jó álla-
potú családi házat keresek. 06-70/946-
8230

Belvárosi felújított, magas földszinti
47m2-es lakás eladó. 06-70/946-8236

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

Használt gépkocsik és lakókocsik fel-
vásárlása készpénzben. 06/30/9065-
270

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

Szombathelyen 50-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

Bioptron lámpát, színterápiát, áll-
ványt, dobozt, légterápiát vásárolok
készpénzért. 0620/497-5461.

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

Vizes-salétromos falak? Átütő megol-
dás acéllemezzel, 21,5 év garanciával!
Telefon:06-30/293-8685, www.drfal.hu

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

KODEROLL KFT.
Tel.: 06-30/9361-535, 06-94/784-744
Email: konyatibor66@gmail.com

Redőny,
nyílászáRók

KODEROLL KFT

nyílászáRók
gyártása és szerelése.
20-40% kedvezménnyel
közvetlen a gyártótól!

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

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

ÁLLÁS

CNC gépkezelőket, géplakatos kar-
bantartót keresünk sárvári munka-
helyre. Hosszútávú munkalehetőség,
kiemelten magas bérezéssel. Utazási
költségtérítés vagy igényes, díjmentes
szállás biztosított. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com

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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www.max2.hu

SZOMBATHELY
Király u. 15.

Megbízható vevőink részére
keresek családiházakat,

lakásokat, építési telkeket,
termőföldeket, erdőket.
Részletekről érdeklődjön:
0630/937-0429,

vagyaz info@max2.hucímen.

VEGYES

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

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

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

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

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

lakóparkban újépítésű lakások
32‑85m2‑ig liftes épületben eladók.

CSOK igénybe vehető!
Info: 30/640-5115 •www.hunyadipark.hu

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

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
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Minőségi nyílászárók!

Nyitva: H-Szo: 8-18 Parti Kertészet
GPS: É: 47.24822 K: 16.59600 Szombathely, Muskátli u.

Parti kertészet minden ami virág, minden ami kert!

Nőnapi virágvásárNőnapi virágvásár
Ajánlatunkat keresse kertészetünkben.

Cégeknek megrendelést felveszünk!

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.

Bankkártyás fizetési 
lehetőség, kártyás 
étkezési UtalVányt 

elfOgaDUnk!

Rendkívüli akció!

Parasztmájas 1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1049 Ft/kg
Sajtos virsli 1199 Ft/kg
Parasztkolbász 1599 Ft/kg
Körmendi extra Sonka 1799 Ft/kg
Csirke farhát 209 Ft/kg
Csirke szárny 529 Ft/kg
Csirke egészben 619 Ft/kg
Csirke comb 619 Ft/kg

HúSvéti ajánLatunK 03.05-04.02.
Füstölt csülök 1149 Ft/kg
Füstölt sódér 1399 Ft/kg
Füstölt angolszalonna 1499 Ft/kg
Főtt angolszalonna vcs. 1499 Ft/kg
Füst.tarja – Főtt tarja vcs. 
 1599 Ft/kg
Füst.kolozsvári 1599 Ft/kg
Főtt császárszalonna vcs. 1599 Ft/kg
Füst.comb – Főtt comb vcs. 
 1699 Ft/kg
Füst.hagyományos parasztsonka 
 1699 Ft/kg
Füst.hagyományos parasztlapocka
 1659 Ft/kg

TOP Áras Termékek
Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó 99 Ft/kg
Sertés máj 319 Ft/kg
tarja csont nélkül 1279 Ft/kg
Hosszú Karaj csontos 1099 Ft/kg
Zsír 1 kg 699 Ft/kg
véres-májas hurka lédig 899 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs. 999 Ft/kg
tepertőkrém 250 g/dob 1716 Ft/kg 

 429 Ft/db

Érvényes: 2018. március 5-től március 18-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, 
az ÁFA-t tartalmazzák!

EXtRa SERtéSHúS aKCiÓnK! 
KiváLÓ MinŐSéGŰ SERtéSBŐL!

CenTrum ÁruhÁz zalaegerszeg, kovács károly tér 5. 
Tel: 30/565-0599 nyitva: h-P: 6:30-17:30, szo: 7:00-12:00
VÁsÁrCsarnOk zalaegerszeg, Piac tér 
Tel: 30/432-5874 nyitva: k-szo: 6:00-12:30, szo: 6:00-11:20

Szafi Free 
és Barbara 
gluténmentes termékek

KóKuszzsír

Csak 1390 Ft/Kg
Nem hidrogéNezett!

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

 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

Egy srác találkozik az erdő-
ben a jótündérrel.
– Mivel épp jó kedvem van, 
teljesítem 2 kívánságodat.
– Csak kettőt? Legyen már 
három, mindig annyi szokott 
lenni!
– Oké, 
legyen 
három! 
Mi a 
másik 
kettő?


