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Rapid Spaceback 
máR 3.999.000 Ft-tól

a család új kedvence most 
porsche bónusz finanszírozással.*

*A feltüntetett ár a RApid SpAcebAck beSt 1.0 tSi/95Le modell ajánlott fogyasztói ára porsche bónusz 
finanszírozás esetén. Az akció nem kombinálható a 2,5% tHM finanszírozással és 2018. 01. 10-től 2018. 03. 31-ig 
érvényes. A részletekről és finanszírozási opciókról érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A kép illusztráció.

ŠkodA RApid SpAcebAck beSt 1.0tSi/95Le kombinált átlagfogyasztása: 4,5 l/100 km, co2 kibocsátása: 103 g/km

VÉGH AUTÓHÁZ
9700 Szombathely, csaba utca 10.

tel: +36 30 758 3778, www.veghauto.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!

Szombathely, Körmendi u. 89. 
(a Citroën szalon helyén)

Körmend, Rákóczi út 51. 
(Mentőállomással szemben)

Tel.: 06 20 9891 938
www.vasiparketta.hu

Laminált 
parketták:

ajándék 
szegélyléccel és  

polifoammal!

9700 Szombathely, 
Varasd u. 10. Homa Centrum

Nyitva: Hétfô–Szombat: 9-18 

www.drpadlo.hu

50 FÉLE

Ügyfeleim részére keresek:
Szombathelyen kétszobás 
lakást, felújítandót is.
Szombathely környékén 2-4 
szobás családi házat.

Horváth Szabina
független ingatlanszakértő

+36 70 679 3393

Jákon kúria-jellegű, 
195 m2-es, felújítás 
alatt lévő ház 
2118 m2-es telken, 
mélyen ár alatt, készpénzes 
vevőnek eladó!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

ÁLLÁSBÖRZE
11-12-13. oldal

Szeretettel 
köszöntjük 
a Hölgyeket!

Akció! 
Telephelyünkön 

3999 
Ft/palack.

Az akció márc. 31‑ig tart.

Szombathely, 
Söptei u. körgyűrű 

(bejárat a laktanya bejáratánál)
Tel./fax: 94/312-498 

Mobil: +36/20/566-3600
www.vpv.hu
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Fix
tarifák

Szombathely

0-24 h
950 Ft-tól TTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiii

Megyekártyásoknak

5%
kedvezmény!

06 80/62-3000
Ingyenesen hívható

Márton Anita a magyar atlétika első világbajnoka
Országos csúccsal megnyerte a női súlylökést a birminghami fedett pályás világbajnokságon. Már a har-
madik dobásával győzött volna, de az utolsó körben lökte a legnagyobbat. A 29 éves klasszis súlylökő 
évek óta a nemzetközi elit tagja, a mostani világbajnokságra is egyértelmű éremesélyesként érkezett.Paparazzi

n Elárulta, minek köszön-
heti elképesztően karcsú 
alakját!

Danics Dóra sosem tarto-
zott a kerekded hírességek 
közé: az X-Faktor egykori 
győztese mindig izmos volt 
és formás, most azonban 
jópár kilótól megszabadult. 
Pedig még csak nem is akart 
diétázni!

A lány 175 centi, és saját 
bevallása szerin mindössze 
54 kiló, ami elképesztően 
kevés. Dóra a minap a Bors-
nak elárulta, valóban sokat 
fogyott mostanában: tíz kilót 
adott le egy év alatt, ám nem 
azért, mert vadul fogyózott.

Az énekesnő 5 éve vegetá-
riánus, nem eszik húst, egy 
éve azonban már semmiféle 
állati eredetű ételt nem fo-
gyaszt, ennek köszönheti a 
súlyvesztést.

Öt éve nem eszem húst, 
és tavaly április óta vegán 
életmódra váltottam. Ezért 
ment le rólam ennyi kiló, 
nem azért, mert fogyókú-
rázom. Nagyon szeretem az 
állatokat, és emiatt ma már 
semmilyen állati eredetű 
ételt nem eszem meg. Picit 
szűk lett így a paletta, ami 
az ételeket illeti, de egyálta-
lán nem éhezem. Rengeteget 
eszem, naponta többször. 
Zöldségek, humusz például 

jöhet minden mennyiségben 
– mesélte Dóra.

Az énekesnő azt is elme-
sélte, bár a ruhamérete most 
a lehető legkisebb, és szinte 
le kellett cserélnie a teljes 
ruhatárát, ezt nem bánja, 
mert nagyon jól érzi ma-
gát a bőrében. Új életmód-
ja mellett pedig az edzésre 
is figyel: bokszolni kezdett, 
méghozzá az édesanyjával, 
amit mindketten nagyon 
élveznek.
 (forrás: www.hirstart.hu)

10 kilót fogyott Danics Dóra, pedig 
egyáltalán nem akart diétázni

Vulcano energia megújuló energetikai 
rendszerekkel foglalkozó cég

raktáros
pozícióba munkatársat keres.

Elvárások: Anyagok átvétele, bevételezése. 
 Anyagok kiadása a raktáron lévő készlet-
ből, szállítólevél készítés.  Anyagmozgatási 
feladatok ellátása.
Feltételek: Gépészeti, villamosipari anyag-
ismeret.  Hasonló területen szerzett tapasz-
talat.  Számítógépes ismeret. B kategóriás 
jogosítvány.  Targoncavezetői engedély.

Fényképes önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 
e-mail címre várjuk pozíció megjelölésével.

Veszélyesanyag raktáros
1 műszakos munkarendben

a te képességeid:
•  Középfokú végzettség
•  Targonca vezetői, emelőgépkezelői képesítés
•  Hulladékgazdálkodási ismeretek és gyakorlat
•  Excel felhasználói szintű ismerete
•  Pontosság, megbízhatóság, 

önálló munkavégzésre való készség
•  ADR 1.3 tanfolyam előnyt jelent

a Mi elvárásaink:
•  Veszélyes anyagok kiadása
•  Veszélyes hulladékok begyűjtése és a kapcsolódó hulladék-

nyilvántartás vezetése számítógépen (Excel)
•  Hulladékgyűjtési folyamatok koordinálása

•  Kapcsolattartás a szolgáltató cégekkel a hulladék elszállítása kapcsán

• nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek • high-tech anyagok és alkotóelemek • több 
mint 130 év tapasztalata • 33 országban • közel 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

Legyen a SCHOTT a következő mérföldkő az életedben!
A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari 
csomagolóanyag gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft. több mint 20 éve 
gyárt üvegcsét, ampullát és karpullát Lukácsházán.

Legyél Te is sikeres csapatunk tagja az alábbi munkakörben:

Amennyiben érdekel a munkakör és úgy érzed, hogy tudásod, 
tapasztalatod, képességeid alapján alkalmas vagy a meghirdetett pozíció 

felelősségteljes betöltésére, akkor küldd el az önéletrajzod a munkakör 
megjelölésével alábbi e-mail címre: karrier.pph@schott.com

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG!
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TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

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

Felújítás kicsit 
továbbgondolva

Egy társasház korsze-
rűsítése kapcsán sokan a 
ma jobban előtérben lévő 
és valóban szükséges fel-
újításokra koncentrálnak.

A megfelelő vastagsá-
gú hőszigetelés, a lapos 
tetők tartós vízszigetelé-
se, a külső nyílászárók 
új típusra cserélése való-
ban fontos, sőt van, ahol 
elengedhetetlen.

Sajnos azonban a vízve-
zetékrendszerre csak abban 
az esetben jut elég figyelem, 
ha sorozatosan lyukad ki 
és jelentős károk kísérik a 
működését.

A hiba legtöbbször a ház 
alap és felszálló vezetéke-
iben, a meleg víz és cir-
kulációs csővezetékekben 
jelentkezik.

Fontos megemlíteni, hogy 
a régi horganyzott acélve-
zetékekkel szerencsésnek 

mondhatták magukat az 
épületek, mert 85 mikron 
vastagságúak voltak, sajnos 
a ma kapható acélcsövek jó, 
ha a 25 mikron vastagságot 

elérik. Ezért ezt a lehetősé-
get egy esetleges cserénél 
érdemes is kizárni.

Ár/érték arány tekinteté-
ben a felszálló- és alap veze-
tékeknél a PP-R (polipropi-
lén) rendszerekkel járunk a 
legjobban. Itt egy anyagból 
hegesztik össze a rendszert, 
nincsenek különböző anya-
gok, eltérő hőtágulás.

Nem árt utána nézni me-
lyik gyártó, milyen minő-
séggel és árral áll az Önök 
rendelkezésére.

Amennyiben az épület 
vízcsőhálózata cserére szo-
rul, érdemes alaposan felké-
szülni rá, és olyan kivitele-
zőt találni, aki biztosan a 
segítségünkre lesz.

Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét társasházkezelői 
szakértője

n Egyszerűbb és gyorsabb lesz a családi otthonterem-
tési kedvezmény, a CSOK igénylése március 15-étől, 
és még több család számára lesz elérhető, közölte 
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára.

Bevezetik a nyilatkozati 
elvet, amelynek az a lénye-
ge, hogy az igénylőknek nem 
kell minden dokumentumot 
beszerezniük, elég lesz bün-
tetőjogi felelősségük tudatá-
ban nyilatkozatot tenniük. 
Az ügyintézési határidők rö-
vidülnek, a már megkezdett 
otthonbővítésekre is lehet 
támogatást kérni, továbbá 
a külföldről hazatérő, ittho-
ni tb-jogviszony nélküli ma-
gyar családok is kaphatnak 
CSOK-ot.

Eddig 68 ezer család, 
280 ezer ember tudta már 
igénybe venni a CSOK-ot 189 
milliárd forint összegben. 
A támogatási keret felülről 
nyitott, az minden család 
számára elérhető lesz a jö-
vőben is.

Március 15-e után a CSOK 
banki igénylésénél egy egy-
szerűbb esetben akár elég le-
het a személyi igazolvány, a 
lakcímkártya, az adókártya, 
a tb-jogviszony igazolása, az 
adásvételi szerződés vagy 
az építési napló, valamint 
egy nyilatkozat az egyéb 
körülményeikről.

A CSOK-ot a hazatérő csa-
ládok is igénybe vehetik, 
ha külföldi tb-jogviszonyt 

igazolnak, és vállalják, hogy 
egyikük 180 napon belül ma-
gyar tb-jogviszonyt létesít.

Az otthonukat bővítők a 
már folyamatban lévő épí-
tési munkákra is igényelhe-
tik a CSOK-ot, továbbá akár 
minden költségüket fedez-
hetik a CSOK-ból a támoga-
tás összegéig.

Gyorsabb elbírálás
Március 15-étől a bankok-

nak is gyorsabban kell elbí-
rálniuk az igényléseket, így 
30 napon belül kell dönteni-
ük a lakásvásárlási ügyek-
ben, az építkezéseknél pedig 
60 nap a határidő. Változás 
lesz az is, hogy a CSOK irán-
ti igény benyújtására két hó-
nappal több idejük, azaz fél 
évük lesz a családoknak.

A banki szempontból hi-
telképtelen fiatalok számá-
ra jelent változást, hogy a 
jövőben a CSOK igénylésé-
hez adóstársnak bevonják 
szüleiket vagy közeli hoz-
zátartozóikat. A CSOK-hoz 
kapcsolódó kedvezményes 
hitel igénybe vételének nem 
lesz időbeni korlátja.

Továbbá március 15-étől 
minden család kérhet CSOK-
ot akkor is, ha már van 

ingatlantulajdona; eddig ezt 
csak az új lakást szerző csa-
ládok tehették meg.

Változik az áfa-visszaté-
rítés szabályozása is. Esze-
rint mindenki, aki építkezik, 
és 27 százalékos áfakulcsos 
számlát nyújt be, kérheti – 5 
millió forintig – az adóvisz-
szatérítést. Az áfa-visszaté-
rítési lehetőséget kiterjesz-
tik továbbá a nyugdíjasokra 
és a nyugdíjszerű ellátásban 
részesülőkre.

Azok a családok, akik ko-
rábban már vettek fel lakás-
célú támogatást, a jövőben 
több támogatást kaphatnak, 
ha újabb három gyerme-
ket vállalnak. Ez azt jelen-
ti, hogy az új támogatásból 
már nem kell levonni a már 
meglévő gyerekek után ka-
pott „szocpolt”. (MTI)

Fontos változások 
a CSOK igénylésében

Mészáros Dóra
+36 30 9294 789

www.szuletett-ingatlan-szombathely.hu

Oladon 3 szobás, 
I. emeleti, erkélyes fel-
újított lakás 17,5 M Ft
Derkovitson másfél-
szobás téglalakás liftes 
házban 11,5 M Ft
Kámonban kétge-
nerációs szép állapotú 
családi ház 35,9 M Ft
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akcióink!
Roberta 3kg-os mosópor          550 Ft
Dufty színes ruha mosógél 3L   800 Ft
Lizzy színes és fehér 

ruha mosógél 4L                    950 Ft
Sofi színes, fehér, fekete ruha 

mosógél 4L                              950 Ft
Coccolino öblítő 2L                    670 Ft
Silan öblítő 2L több féle            820 Ft
Dalma öblítő 4L                          510 Ft
Jade Öblítő 2L                              530 Ft
Száraz tészta 500g                      140 Ft
Száraztészta 1kg                        280 Ft
4 tojásos száraztészta 400g      220 Ft
Durum 400g száraztészta          220 Ft
Charlotte Samponok 700ml     390 Ft
Charlotte tusfürdők 700ml        390 Ft
Jade Mosogató 1L                      280 Ft
Ági mosogató 1L                        210 Ft
Jade Tusfürdők 1L                      280 Ft
Jade krémszappan 1L                290 Ft
Gyermek pelenkák 50db    600Ft-tól
Felnőtt bugyi pelenka            90Ft/db
Perfex 3R 24 tekercses 

WC papír                                  780 Ft
Fülpucoló                                    150 Ft
AQuella nedves törlőkendő      204 Ft
Mindennap, hétvégén is 

8.00-20.00 óráig 
a TITY-TOTY Diszkontban!
Szombathely, Széll Kálmán u. 35.

Alpokalja a
DAGANATOS GYERMEKEKÉRT

Közhasznú Alapítvány

Adószám:

18899180-1-18
Számlaszám: OTP 11747006-20215309

Kérjük adója 1%-val segítsen!

Egyéb adományokat is szívesen továbbítunk
a rászoruló gyermekek családjai részére!

Info: laszlorita@freemail.hu

ÁgytolltisztítÁs

szombathely, stromfeld ltp. Vályi P. u. garázssor

Bejelentkezés:
Új telefonszám: 70/213-3515 
Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12 • www.dalmatoll.hu

PÁrna, PaPlan 
készítés.

Dálma 
tolltisztító

Önt is érintheti…
A fogyatékosságok mellett az adókedvezmény többek között olyan betegségek fennállása esetén is igényel-
hető, mint a cukorbetegség, az ízületi gyulladás, az endokrin és az emésztőrendszeri betegségek, így a cöliá-
kia és a laktózérzékenység. De a törvény számos más betegségre is kiterjed. Érdemes utánanézni…Életmód

Hozzávalók:
•  1 közepes db avokádó
•  2 ek tejföl (vagy krémsajt)
•  só ízlés szerint
•  bors ízlés szerint
•  1 tk citromlé
•  3 gerezd fokhagyma

Elkészítés:
Az avokádót megtisztítjuk, 

villával szétnyomkodjuk.
Sózzuk, fűszerezzük, cit-

rommal ízesítjük, hozzáke-
verjük a tejfölt vagy a sajtot, 
és a fokhagymát.

Fokhagymás pirítós ke-
nyérre kenjük.

Avokádó krém Petrezselymes tojásfasírt
Hozzávalók:
•  10 db tojás (9+1 nyersen 

a végén)
•  4 db zsemle
•  1 kis db vöröshagyma
•  1 csokor petrezselyem (mi-

nél több, annál jobb)
•  3 gerezd fokhagyma
•  1 bögre zsemlemorzsa 

(hempergetéshez és eset-
leg a masszába)

•  só ízlés szerint
•  2 dl napraforgó olaj a 

sütéshez

Elkészítés:
A zsemléket áztassuk tej-

be vagy vízbe.
A hagymát vágjuk ap-

róra vagy reszeljük le. Ke-
vés olajon megdinszteljük 
meg, majd a felvert 9 tojást 
(ha nagy tojásaink vannak 
elegendő 8 is) öntsük rá, és 
kemény rántottát süssünk 
belőle. Már a rántottát is sóz-
zuk meg kicsit.

Amikor elkészül a hagy-
más rántotta, krumplinyo-
móval törjük össze.

Alaposan csavarjuk kis a 
zsemléket, és keverjük a to-
jáshoz a többi hozzávalóval 
együtt: egy nyers tojás, fok-
hagyma, aprított petrezse-
lyem, só, bors. Alaposan dol-
gozzuk össze, formázunk 
belőle gombócokat, amiket 

lapítsunk el kicsit és for-
gassuk zsemlemorzsába. 
Ha úgy érezzük, túl lágy a 
massza, még keverhetünk 
hozzá kevés zsemlemorzsát, 
de inkább legyen lágyabb, 
mint kemény.

Forró olajban süssük 
aranybarnára mindkét 
oldalán.
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Rengeteg reklám vesz kö-
rül minket, ami megmondja, 
hogy mi lenne jó nekünk és 
mi nem. Mi pedig kapkodhat-
juk a fejünket, míg bele nem 
szédülünk, hacsak nincs meg 
az egyensúly bennünk.

Látszólag mindenki job-
ban tudja, hogy nekünk 
mi a jó, mi hogy érez-
zük jól magunkat. Azt su-
gallja minden, hogy az új 
az jobb… Én meg minden 
nappal öregebb, „régibb” 

leszek, már előre kezelni 
kell magamat…

Hány megerősítő és gyen-
gítő inger ér minket nap mint 
nap? Mégis hogy 
lehet elérni az 
egyensúlyt?

Mikor hal-
lottad utol-
jára, hogy 
minden rend-
ben van veled? 
Örültél önfeled-
ten, az utcán feléd 
forduló emberek megdicsér-
tek, milyen aranyos, szép, 
okos, ügyes…

Mennyi testi és lelki érin-
tést kapsz? Akik körül vesz-
nek megdicsérnek, megkö-
szönök, amit adsz nekik? 
Hozzád érnek? Szeretettel 
teszik, vagy elvárással? El-
kezded te magad, először sa-
ját magadon? Ha megakadsz, 
kérj segítséget!

Rengeteg tanulmány 
szól az érintés, csók, intim 
együttlét, nevetés gyógyító, 

immunerősítő hatásáról. 
Legalább ugyanennyit talá-
lunk a természet, napfény, 
friss levegő, növények jóté-
kony hatásáról.

Hány betegség hátterében 
lehet az érintés, beszélgetés, 

magány, megfelelési 
kényszer, roha-

nás, napfény, 
ter mészet, 
növények, 
állatok, friss 
levegő hiá-

nya? Mi törté-
nik, ha ezt pó-

toljuk? Meglepően 
gyors gyógyulások. Tapasz-
taltam gyógyszer által nem 
lehúzható láznál, hogy lelki 
blokk oldásával pár perc alatt 
eltűnt a láz. Amikor az influ-
enza tüneteivel fekvő szere-
tetet, törődést, érintéseket 
kap 1-2 nap elég hogy meg-
jöjjön a kedve, mosolyogjon, 
innen már egy lépés a teljes 
gyógyulás.

Megkapsz minden érin-
tést, amire vágysz és amit a 
tested kér?

Kernné Mihácsi Melinda

NAPRAFORGÓ 
NATURABOLT

9700, Szombathely, Gagarin u. 35.
Tel.: +36-30-530-6835

Folyamatos akciók az üzletben!

SZAFI termékek 
széles választékban!

Piszkei ÖKO 
termékek és élesztő 

mentes kenyerek!

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

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben.

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Hoya fényresötétedő 
szemüveglencsék 
33% kedvezménnyel

Szombathely, Mártírok tere 10. tel.: 94/322-448, optika@mandli-optika.hu
Nyitva: K-P: 8.30-12.30, 14.30-17.00, Szo: 9.00-12.00, H: zárva

Rendel: Dr. Káldi Ildikó főorvos, gyerekspecialista Dr. Ruzsonyi Mária főorvos

MÁNDLI Optika
AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben.

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Hoya fényresötétedő 
szemüveglencsék 
33% kedvezménnyel

Gyógyító érintések tréner: Testkezelések, 
Olások, Access Consciousness®, Bars®: 
Rossz szokások, félelmek, stressz törlése. Immunerősítés, ráncok 
eltüntetése. Tanulási és látás problémákra.
„Az Életben minden könnyedén, örömmel és ragyogva árad felém”®

Önismereti és Párkapcsolati 
Problémamegoldó Tréner, Szüléstámogató 
és Gyermekágyas Professzionális Dúla:
segítek párkapcsolati, önismereti problémáknál, családtervezésnél, 
egyéni szülésfelkészítéssel, szüléstámogatással és gyermekágynál.

Kernné Mihácsi Melinda, 
megnyilolehetosegek.info +36703195317

n Nem kell lemondani az édességről, ha 
fogyni szeretnénk, ha cukorbeteg vagyunk, 
de ha egészségesebben szeretnénk táplál-
kozni és közben egy finom lekváros süti-
re vagy palacsintára vágyunk, akkor sem!

Kisgyermekes családok-
nak is ajánlott, hiszen a gye-
rekek szeretik az édes ízt, 
viszont nem mindegy, hogy 
az természetes eredetű vagy 
mesterségesen előállított-e.

Jó hírünk van, ugyanis 
már kaphatók olyan lekvárok

• amelyek tiszta ízvilágot 
képviselnek

• gondosan válogatott, 

kiváló alap-
a nya g fe l -
használásával 
készülnek

• hozzáadott 
cukor és tartó-
sítószer-men-
tesek

• természetes eredetű, 
zéró kalóriás édesítőszere-
ket tartalmaznak.

Amikor megkóstoljuk, 
olyan érzés, mintha a friss 
gyümölcsbe haraptunk 

volna! Ezt honnan tudjuk? 
Mi már kóstoltuk és minden-
kinek ajánljuk!

Édesszájúak figyelmébe!

Szombathely, DomuS 
Üzletközpont I. emelet 

Tel.: 94/333-200

facebook.com/domusbiobolt

GabiJó 
termékek 
kaphatók!

Immunrendszer erősítése

Eritrit 1999 Ft/Kg

KóKuszzsír

Csak 1390 Ft/Kg
Nem hidrogéNezett!

 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

Flavin 7 
200ml

Ár: 4800 Ft
24 000 Ft/l
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Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

További információ: www.fmcagro.hu

®Granstar  SuperStar Pack
Hatékony és gazdaságos kalászos technológia
egy csomagban.

12 ha-os virtuális kalászos gyomirtó és

gombaölő csomag:
® ® ®Granstar  SuperStar NEW + Rubric  + Trend  90
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Telefon: 06-20/943-8622

Vegyes fogyasztás: 3,6–5,9 l / 100 km, CO2 kibocsátás: 89–137 g/km.

Alpok Autó Kft. 9700 Szombathely,
Zanati út 5.

Tel.: 0036 94 510 950
www.alpokauto.hu

VolVo V40 Kifinomultság felsőfokon
A Volvo V40 minden porcikájában a skandináv dizájn hagyományait hordozza, de egyedisége mégsem hivalkodó. Letisztult, sportos 

vonalvezetése olyan lendületes menetdinamikával párosul, amely nap mint nap élvezetessé teszi a vezetést. A kompromisszumok 
nélküli, gazdaságos Drive-E motorok és a kategóriaelső biztonság a modern életfroma minden igényének megfelelnek.

MOST AKár 1 478 240 fT ügyféL árELőnnyEL!

Nagyszüleinknek még 
volt idejük gondosan meg-
figyelni az időjárással kap-
csolatos összefüggéseket, 
és bár nem számítottak be-
lőle különböző statisztiká-
kat, nagy általánosságban 
mégis hagyatkozhatunk a 
megfigyeléseikre. Igaz, azt 
nem tudjuk, hogy mennyire 

volt ennyire szélsőséges ko-
rábban az időjárás, mi most 
összegyűjtöttük a követ-
kező napokra „érvényes” 
megfigyeléseket.

Március 9.
Franciska napján amilyen 

az idő, olyan lesz az egész 
március.

Március 10.
Még erősebb megfigyelés: 

40 napig lesz ugyanolyan 
idő, amilyen ezen a napon.

Március 12.
„Gergely rázza a szakállát”, 

azaz gyakran ez a tél utolsó, 
de még erősen havas napja, 
amolyan utolsó rúgása.

Népi megfigyelések
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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!

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

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

n Egyre nagyobb teret kap a mindennapjainkba az 
automatizálás, a robottechnika. Mi van akkor ha már 
a szuper fűnyíró sem elég számunkra és még kényel-
mesebbé szeretnénk tenni a kertápolást.

Ezzel kapcsolatban be-
szélgettünk az egyik szak-
kereskedés vezetőjével La-
kiné Edittel.

Az idei évtől a kertkul-
túrában is egyre jobban 
elterjed az automatizálás. 
A gyártók a darabszám 
emelkedésének, valamint 
a technológia fejlődésének 
köszönhetően egyre ol-
csóbban tudják előállítani 
a kertünkben használható 
fűnyíró robotokat.

A robotokkal végzett ker-
tápolás három olyan előnyt 
biztosít számunkra, amivel 
eddig nem is számoltunk.

Első szempont a szaba-
didő kiváltása, mivel nem ne-
künk kell elvégezni a mun-
kát adott időn belül, hanem 
a robot automatikusan – tő-
lünk függetlenül – ráfigye-
lés nélkül elvégzi. Második 
szempont a fűnyírással járó 
nyesedék probléma megszű-
nik. A technológiából adódó-
an a robot olyan kis mennyi-
ségű füvet vág le a területről 
/rendszeres nyírás, akár he-
ti 3-4 alkalom/ amely nem 
képez szálanyagot, csak 2-3 
mm komposzt anyagot.

Harmadik szempont a ro-
bot által nyírt területen 1-2 

hónapon belül oly mértékű 
minőség javulás megy végbe, 
amely alapján csak a pázsit-
fű marad életbe, az oda nem 
illő vagy való fű félék kivesz-
nek. Az árak sem kirívóan 
magasak, fűnyíró robot már 
190 ezer forint alatti áron is 
elérhető. A telepítés előtti 
szaktanácsadás személyes 

bejárással történik, amely 
térítésmentes a vásárlónak. 
A kertkultúrában használt 
elektromos gépek tovább fej-
lesztett változatai is megje-
lentek akkumulátoros kivi-
telben. Legújabb fejlesztésű 
gépek már lítium akkumulá-
torral vannak szerelve, ami 
lehetővé teszi a hosszabb 

üzemeltetési és a rövidebb 
töltési időt. Az általunk for-
galmazott termékcsalád egy 
akkumulátorral akár 6 gépet 
is üzemeltethet.

Élvezze az akkumulátoros 
gépek által nyújtott kényel-
met, megbízhatóságot az ol-
csó üzemeltetési és fenntar-
tási költséget.

Automatizálás a kertben…

www.max2.hu

SZOMBATHELY 
Király u. 15.

Megbízható vevőink részére 
keresek családiházakat, 

lakásokat, építési telkeket, 
termőföldeket, erdőket.

Részletekről érdeklődjön: 
0630/937-0429, 

vagy az info@max2.hu címen.

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

H356539
Derkovits lakótelep zöldövezeti részén 
földszinti, erkélyes, tégla építésű, 48 nm-es 
lakás eladó.
14,9 M Ft 06 70 454 1454

H356276
Szombathely belvárosában eladó ez a II. eme-
leti, 60 nm-es, kétszobás, jó állapotú lakás.
Garázs 2 M Ft-ért vásárolható hozzá.
14,5 M Ft 06 70 454 1457

H356285
Szombathely Éhen Gyula lakótelepén várja új 
gazdáját ez a teljesen külön bejáratú, két lakré-
szes, kettő akár három generációnak is tökéletes, 
280 nm-es családi ház, 550 nm-es telken.
47,8 M Ft 06 70 454 1459

H356552
Vasútállomáshoz közeli, tégla építésű, felújí-
tott, III. emeleti, 42 m²-es lakás eladó.
14,8 M Ft 06 70 454 0941

Vulcano energia megújuló energetikai 
rendszerekkel foglalkozó cég

Árubeszerző-
anyagkiszÁllító

pozícióba munkatársat keres.
Feladatok:
–  anyagok beszerzése, majd helyszínre 

szállítása
– anyagmozgatási feladatok ellátása

Feltételek:
– B kategóriás jogosítvány
– targoncavezetői engedély előny

Fényképes önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 
e-mail címre várjuk pozíció megjelölésével.
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Színes tavaszi lakás dekorációk gombokból
n Minden háztartásban van egy fiók, ami olyan gombokkal van tele amit nem tudunk sehova használni már, le-
het hogy rég nincs is meg a gombhoz tartozó blúz vagy túl sok pótgombot vettünk. Most ezeknek a gomboknak 
a segítségével varázsolunk tavaszi hangulatot a lakásba.

Unalmas lámpa-
ernyőnket is fel-
dobhatjuk színes 
gombokkal.

Húsvéti nyuszi 
gombokból: ve-
szünk egy filcet 
amiből a nyuszi 
formát kivágjuk, 
ezután vagy ra-
gasztással vagy 
pedig felvarrás-
sal rögzítjük a 
gombokat.

Néhány faágat összekötünk 
és mint egy színes virágként 
ragasztunk rá gombokat.

Dekorálhatjuk gombokkal táskánkat, 
bár egy picit idő igényes de igazán 
egyedi darab készül így.

A kreatív ötletek 
támogatója:

Az ötletek és az alapanyagok nálunk beszerezhetők!
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Szombathely, Körmendi u. 89.
(Citroën szalon helyén), Tel.: 0620/275-1818
Nyitva tartás: H–P: 9.00–17.30, Szo-V: 9.00–12.30

Egyedi bútorok készítését is vállaljuk!

Osaka 3-2-1 garnitúra 
333 300 Ft 222 200 Ft

Fürdőszoba 
bútorok nagy 
választékban!

Francia sarok 
258 300 Ft 172 200 Ft-tól

Fenyő hosszabbítható gyerekágy 
86 700 Ft 57 800 Ft

Dohányzó asztalok nagy 
választékban!

Forgószékek 
nagy 

választékban!

Texas sarok 
449 700 Ft 249 990 Ft

Zoé 160 
tolóajtós gardrób 

149 900 Ft 99 990 Ft

Alvaro nappali sor 
146 700 Ft 97 800 Ft

Álló fogasok 
nagy 

választékban!

Big Smart szekrénysor 
152 300 89 990 Ft

Faliképek nagy 
választékban!

Frimon 160 gardrób 
89 900 Ft 59 900 Ft

Kari T 160 gardrób 
96 800 Ft 64 500 Ft

Maja tanulósor 
179 900 Ft 119 900 Ft

Skandináv sarok 
176 900 Ft 117 900 Ft-tól

Cindi kanapé 
125 900 Ft 83 900 Ft

Casa kanapé 
119 900 Ft 79 900 Ft

Olivia konyha 
190 400 Ft 126 900 Ft

Nílus II. fr.ágy 
94 400 Ft 62 900 Ft

Sára kanapé 
85 200 Ft 49 990 Ft
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Szombathely, Mátyás király u. 21/a  +36-20/214-1880
E-mail: info@ablaksystem.hu • www.ablaksystem.hu 

Nyitva tartás: H-P: 8-16, Szo: 9-12

- Velux tetőtéri ablakok
-  minőségi műanyag, fa és  

aluminium nyílászárók
-  árnyékolás technika és rovarvédelem
- külső-belső párkányok

-  műszaki megoldások keresése
-  garanciális szervizelés
- helyreállítás, kőműves munkák
- garázskapuk
- téli kertek

S Z E R ET N E  T Ö K É L ET E S E N 
M Ű KÖ D Ő  N Y Í L Á S Z Á R Ó T ?
Hővédelem • Zajvédelem • Betörésvédelem

2017-es árak!

Tanácsadással egybekötött ingyenes ajánlat készítés!

Parkolási lehetőség az üzlet elött.

Aki a csepregi kazánnal fűtötte ki a telet az a 
megmaradt pénzén utazni is mehet. Ha bármi 
kérdése lenne azt nekem tegye fel, ha meg van 
elégedve azt mondja el mindenkinek.

9900 Körmend, 
Rákóczi út 154. 

Időpont:
2018.03.09.Péntek 8-16 h
2018.03.10. Szombat 8-12 h

Érdeklődni: 

06-94/590-100
Tavaszi Áradás az ADA-nál!
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ÜLŐGARNITÚRÁK, SZÓFÁK, RELAX 
FOTELEK, ÜLŐKÉK vására az ADA-nál!

Maradék szövetek már 199 Ft/m és 900 Ft/m ártól!
Maradék bőrök: 1200 Ft/m2 áron. Darált szivacs 1400 Ft/zsák. Amíg a készlet tart!

n Fillérekért beszerez-
heted a csodaszert, a ka-
napéd pedig szebb lehet, 
mint új korában.

A kanapé szinte a nappa-
li lelke, hiszen a bútor egyi-
ke a leghangsúlyosabb dara-
boknak: lenyűgöző mérete 
és csalogató kényelme képes 

minden tekintetet azonnal 
magára vonni. Ugyanak-
kor idővel elkerülhetetlen, 
hogy a felületére piszok ke-
rüljön, ilyenkor pedig nem 
árt, ha kéznél van némi 
gyorssegély.

Mindegy, hogy étel- vagy 
italfoltról van szó, vagy 
egyszerűen a mindennapos 

használat hagyott nyomott 
rajta, szerencsére nem kell 
egyből új kanapé vagy bor-
sos árú bolti tisztítószer 
után nézni, mert mindösz-
sze néhány, olcsón besze-
rezhető háztartási szer-
ből is készíthetsz hatékony 
bútortisztítót.

Házi szer a kanapé 
foltjai ellen

Az izopropil-alkohol ne-
ve, meglehet, keveseknek 
cseng ismerősen, pe-
dig a gyógyszertár-
ban kapható, filléres 
csodaszer csodákra 
képes a ház körül. 
Gyermekek elől min-
denképp elzárva tar-
tandó, emellett nem 
árt jól elkülöníthető 
helyen tárolni, hogy 
biztosan ne igyon be-
le senki.

Egy szórófejes fla-
konba önts egy de-
ciliter izopropil-al-
koholt, két deciliter 

háztartási ecetet, és pár 
csepp tetszőleges illatú il-
lóolajat. Fújd a szennyezett 
kanapéra a készítményt, 
majd keféld át alaposan. 
Adj neki pár perc hatóidőt, 
ezután törlőkendővel is dör-
zsöld át a felületet. Utóbbit 
addig kell csinálnod, amíg 
a folt el nem tűnik, a törlő-
kendő pedig teljesen tiszta 
lesz. Utolsó lépésben száraz 
ronggyal töröld át a kárpitot, 
és hagyd megszáradni.

(forrás: femina.hu)

A legerősebb házi folttisztító keverék: 
ha már nagyon csúnya a kanapéd, próbáld ki ezt!
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n Szombathely Város Fú-
vószenekar Egyesület is-
mét minőségi programot 
szervez az érdeklődőknek.

Sümeg Andrea az egyesü-
let elnöke ismertette lapunk-
kal a szervezet munkáját és 
a közeljövő legnagyobb ál-
taluk szervezett programját.

A zenekar egyesületi for-
mában működik, tagjai is-
kola, munkahely és család 
mellett próbálnak és sze-
repelnek egész évben a ze-
ne iránti elkötelezettségük 
miatt, bármilyen ellenszol-
gáltatás nélkül. A fúvósze-
nekar tavaly ünnepelte fenn-
állásának 60. évfordulóját. 
A zenekar születése óta cél-
jának tekinti többek között 
az amatőr fúvószenészek 
játéklehetőségének 
megteremtését, a fú-
vósszene népszerűsí-
tését, a zenei kultúra 
ápolását, kapcsolat-
építést, tapasztalat-
cserét bel- és külföldi 
zenekarokkal, a me-
gyeszékhely és más 
városok, falvak, cé-
gek ünnepségei szín-
vonalának emelését, 
programjaik gazdagí-
tását élőzenei közreműkö-
déssel. Ezen célokért a zene-
kar aktívan tevékenykedik, 
részt vesz Szombathely vá-
rosi ünnepségein, különböző 
rendezvényeken, falunapo-
kon, fúvószenekari találko-
zókon bel-és külföldön egy-
aránt. 2017. novemberében 

tartotta a zenekar a jubileu-
mi gálát az Agora Művelődési 
és Sportházban, teltház előtt, 
melynek különlegessége az 

volt, hogy a zenekar karmes-
tere újabb átiratával fúvósze-
nekar által szólaltatta meg 
Kodály Kállai Kettősét, mely-
ben közreműködött az Un-
garesca táncegyüttes Szabó 
Győző vezetésével és a szom-
bathelyi Egyesített Kórus, Ki-
rály Katalin vezetésével. Így 

egyszerre száz művész volt 
a színpadon, felejthetetlen 
élményt nyújtva.

A hosszú hétvégére is-
mét egy színvonalas 
produkcióval állnak 
színpadra, Popcorn-
cert címmel tartanak 
előadásokat, amelyet 
jó szívvel ajánlanak 
felnőtteknek és gye-
rekeknek egyaránt.

A koncerten film-
zenei válogatások 
szólalnak meg, me-
lyek alatt az éppen 
felcsendülő filmek-

ből a mozivásznon vetítések 
fognak történni. Megszólal-
nak többek között A Ka-
rib Tenger Kalózai, a Harry 
Potter, A Gyűrűk Ura, a Star 
Wars című filmek zenéi is.

A koncert vendégei Nagy 
Jonatan bűvész, és a Savaria 
Légió katonái lesznek.

A rendezvény elsősorban 
családoknak szól, a gyere-
kek számára is érthető ki-
egészítésekkel a filmzenék 
világáról. A rendezvény há-
ziasszonya Jagodits Zsuzsa.

Kérdésünkre az elnök 
asszony elmondta, hogy a 
koncert nagyon hasonlít a 
Hollywood Classic néven 
tartott rendezvényhez, a 
különbség annyi, hogy 
itt csak fúvós hangszerek 
vannak, mely másabb, de 

egyáltalán nem rosszabb 
hangzást biztosít, illetve 
hogy ez gyerekközpon-
túbb a zenei és a zeneszá-
mokat bemutató szöveges 
anyag miatt. Nagy Jonatán 
is egy „filmszereplőként” 
fogja a gyerekeket varázs-
lásra bírni.

Ez lesz az első ilyen te-
matikájú koncert, bár egyéb 
térzenék és fellépések alkal-
mával gyakran játszanak fil-
mzenei átiratokat.

Popcorncert… avagy filmzene másképp
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A MAM-Hungária Kft. már több mint 25 éve indította 
meg bébi termékeket gyártó vállalatát Szombathely 

közelében, Vaskeresztesen. 500 főt foglalkoztató 
vállalatunk évek óta folyamatosan fejlődik és bővül, ezért

Targoncás raktáros
munkatársat keresünk termelés előkészítési területre.

Az új kollégánk feladatai:
• Áru mozgatása targoncával
• Alapanyag komissiózás, adminisztráció, könyvelés
• Kézi árumozgatás
• Készáru fóliázás
• Hulladékkezelés

Elvárásaink:
• Targoncavezetői jogosítvány (gépcsoportok: 3312, 3313, 3324)
• Targoncavezető OKJ-s szakképesítő bizonyítvány
• Középfokú végzettség
• Raktárban szerzett tapasztalat
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Több műszakos munkarend vállalása
• Német nyelvtudás előnyt jelent

Amit mi kínálunk:
• versenyképes jövedelem csomag
• szakmai fejlődés lehetősége
• családias munkahelyi légkör nemzetközi környezetben
• munkába járás támogatása

Miért jó nálunk dolgozni?
•  Kollégáink többsége több mint 10 éve dolgozik a vállalatnál
•  Alacsony fluktuációs mutatónk kiemelkedő
•  A vállalat kiemelt figyelmet fordít munkatársaira, rendezvényeket, 

szabadidős- és egészségprogramokat szervezünk rendszeresen

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképes magyar 
nyelvű önéletrajzát, targoncavezetői jogosítványa és targoncavezető OKJ-
bizonyítványa másolatát a karrier@mambaby.com e-mail címre várjuk.

Vállalatunkról bővebb információt honlapunkon talál: www.mambaby.com
„Working for the next generation.”

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

www.schmuckdental.hu

Fogorvos 
és Fogászati 
asszisztens

Kerekes Üzletház 
Bozsoki Kerekes Cukrászda

PéK és CuKrász 
munkatársat, valamint 
ezeken a területeken 

jártas segéd, illetve 
Pultos‑felszolgáló 

munkaerőt keres.
Érdeklődni: 0620/568-0038

MNB: a bankrendszer több mint kétszeresen 
teljesítette kkv-hitelezési vállalását
Az MNB piaci hitelprogramjában részt vevő bankok 2017-re vállalták, hogy közel 
230 milliárd forinttal növelik kkv-hitelezésüket, a vállalását minden bank teljesítette, 
ennek eredményeként szektorszinten az egy évvel korábbit is meghaladó, mintegy 250 
százalékos volt a teljesítés – írja az MTI jegybanki információk alapján.

Állás
Oktatás

Sabina Zrt 
szabászati 

üzemrészlege

betanított 
munkára 

munkavállalókat 
keres.

Érdeklődni a 
94/513-951-es 
telefonszámon 

lehet.

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!

Bővülő vállalkozásunk új csapattagokat keres, 

takarítási munkára
Elvárások: precíz, pontos, megbízható
FEladatok: lépcsőházak, irodák, családi 
házak magas szintű takarítása heti 2-4 nap.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
tiptoptakaritás2018@gmail.com címen.

Állást keres? Állást kínál?
Keresse minden szerdán postaládájában 

a Vas megyei Szuperinfót!
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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

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

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

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!

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

Ács, bádogos munkatársakat, csapatokat 
azonnali belépéssel felveszünk 

önálló munkavégzésre, itthoni és 
külföldi munkákra! 

Tel.: +36-20/912-3497 
és +36-20/253-8155.

Ják térségébe, korszerű 
szarvasmarha 

telepünkre 
keresünk 

munkatársakat 
két napos munkarendbe.
A bejárás buszbérlettel és 

munkásszállással megoldható.
Érdeklődni : 

+36/30/7586046 
számon lehet.

n A csokoládégyártás egyre komolyabb szereplője 
az élelmiszeriparnak: 2016-ban és tavaly 18 000 ton-
na csokoládé készült Magyarországon, ennek közel 
harmada külföldi piacokon talált gazdára.

A csokoládégyártás a mi-
nőség irányába mozdult 
el, egyre több a magas ka-
kaótartalmú és a kézműves 
csoki.

A csokoládégyártás és -ké-
szítés fejlődésére a felsőokta-
tás és a szakképzés is reagált, 

a gödöllői Szent István Egye-
tem Élelmiszertudományi 
Karán már folyik ehhez il-
leszkedő oktatás, és több he-
lyen szakképzésben is részt 
vehetnek az érdeklődők.

A mezőgazdaság az elmúlt 
nyolc évben jelentős eredmé-
nyeket ért, 70 000 új mun-
kahely jött létre, amelyből 
22 000 az élelmiszeriparban 
realizálódott.

(www.profession.hu)

Jelentős a hazai csokoládégyártás

RO-CAL Cipőgyártó Kft.
Cipőipari vállalkozásunk cipőalja üzembe

férfi munkavállalókat keres 
betanulási lehetőséggel.

Amit kínálni tudunk:
6-14 óráig egyműszakos foglalkoztatás, havibér, 

étkezési utalvány, százalékos bónusz, plusz juttatás 
(pénzbeli, étkezési utalvány), 3 hónap betanulási idő

Cipőipari végzettség előny, de nem feltétel.
Betanulási lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés és a munkavégzés helye: 
Szombathely, Söptei út 17.
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MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ LEGÚJABB SZÁMA!

SZÉPSÉG-EGÉSZSÉG 
MELLÉKLET
• Tavaszi vitaminkúra az egész családnak
• Egészség a kezedben: Mire jó a Smovey torna?
• Intim egészség

Keresse városunk és a környék legforgalmasabb csomópontjain, kereskedelmi helyein, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

Programajánló

6 megyéből

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Sztárinterjú
Horgas Eszter fuvolamú́vész a családról, az anyaságról és a karrierró́l

• Óvoda- és iskolaválasztás. Iskolaérett? Menjen vagy maradjon?
• Negyvenes férfi társat keres
• Harmónia és tisztaság – Lakberendezési és feng shui tippek.
• A természet gyógyító ereje
• A kiegészítők ereje – Amitől a stílusunk igazán nőies lehet!
• Hogyan válasszunk átmeneti kabátot?

Interjúk, cIkkek, hasznos ötletek a család mInden tagjának 3-99 éves korIg.

JÁRMŰVEK

RONCSAUTÓ ÁTVÉTEL HIVATALOS BON-
TÁSI ÁTVÉTELI IGAZOLÁSSAL. SZÁLLÍ-
TÁS MEGOLDHATÓ. ÉRD.: 99/532-038

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

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

Sopronkövesdre Munkaerő-kölcsön-
zés keretében, azonnali belépéssel
biztonságiöv-összeszerelő kollégákat
keresünk. Versenyképes bérezés, cé-
ges buszjárat, ingyenes szállás lehe-
tőség.Információ és jelentkezés:
0670/608-6252 vagy 0670/773-6273

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

Ács, tetőfedő, bádogos vagy ebben jár-
tas munkatársat keresünk. Elérhető havi
nettó bér 340.000,-Ft. 06-70/362-6776

Pálinkás cég tapasztalattal rendelkező
üzletkötőt keres. Fényképes önéletraj-
zokat várjuk: magnairoda@gmail.com

SZOMBATHELYI áruházának
csapata kollégát keres:

-t
Elvárás: • minimum középfokú végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• rátermettség • elhivatottság
Előny: értékesítési tapasztalat
Fényképes önéletrajzok: pataki.kornel@szatmari.hu

ÉRTÉKESÍTŐ-t

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

Női panofix bunda (40-es), férfi irha
bunda (52-es) megkímélt állapotban
kedvező áron eladó. Tel: 06-30/396-
8508

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

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

TÁRSKERESÉS

Szombathelyi 187/98/61 özvegy diplo-
más férfi keresi párját: magas, karcsú
40-es, 50-es értelmiségi hölgy szemé-
lyében, aki kedveli a természet járást-
fotózást, kertészkedést, vizi sportokat.
Jogosítvány előny. Válaszokat„Hóvirág”
jeligére a szerkesztőségbe várom.

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

Fiatalos 60/173 mély érzésű hölgy jó
kedélyű, őszinte, káros szenvedélyektől
mentes, szeretni tudó társat keres.
Tel.:06-30/876-4113

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, nya-
ralók, melléképületek villamos hálózat
kiépítését, javítását,karbantartását vál-
lalom. Számlával, garanciával. 06-30/
573-1120

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!”

Villanybojler vizkőtelenítést, javítást,
villanyszerelést, villanytűzhely javítást
vállalok. 06-20/478-3825

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

VLS OktatáSi közpOnt MObiL: +3630/9372114
www.vls.hu • oktatas@vls.hu

Eng.szám: E-000256/2014/A001-A041.

JElEntkEzzEn onlinE:
www.vls.hu

oktatási ésvizsgaközpont

JeLentkezzen induLó képzéSeinkre!
• Gépi forgácsoló • CnC-gépkezelő
beiratkOzáSi határidő: MárCiuS 13., kedd

eLinduLt, MéG CSatLakOzhat!
•Villanyszerelő
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

Képzéseinken a szakmai gyakorlatot biztosítjuk.
„Amegbízhatómegoldás 29 éves felnőttképzési tapasztalattal!” bizonyítvány

!

SzerezzenmoSt az eUban iS eliSmert
oKJS SzaKmát éS piacKépeS tUdáSt!

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.

family ékszerüzlet
Szombathely, Family Center, Varasd u. 1. • Tel.: 06-70-6188-587

KUPON -20% ezüst ékszerre!
A kedvezmény beváltására hozza magával

A kupon a kedvezményes árból biztosítja a további engedménnnyttyt.

Tavaszi
akciók
20% kedvezmény
minden ezüst ékszerre!

AAA bbbeeessszzzááámmmííítttááásss cccsssaaakkk 111 gggrrr fffeeellleeetttttttttiii aaarrraaannnyyyééékkkssszzzeeerrreeekkkrrreee vvvooonnnaaatttkkkooozzziiikkk ééésss cccsssaaakkk aaa vvvááásssááárrrooolllttt ééékkkssszzzeeerrr sssúúúlllyyyáááiiiggg...
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8000 Ft/gr törtarany beszámítás
az arany ékszerekre!
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

KaKasi 
hidegburKoló 
vállalKozás

vállalja burkolatok 
kivitelezését, 

bontástól az építésig 
garanciával.

+36-70/293-7111
www.kakasihidegburkolas.hu

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.

Kedves Olvasóink 
és Partnereink,

ügyfél
szolgálati 

irodánk 
a nemzeti ünnepre 

való tekintettel 
március 14‑18‑ig 

zÁrVa 
lesz!

Megértésüket 
köszönjük!

Vas megyei sZUPeRiNFÓ 

2018. február 28., 9. hét

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 cs
aládi aján

latok

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 F
t-tól

3 099 000 F
t-tól

3 799 000 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% kedvezménnyel
AZ 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

Mit kap tőlünk? Garantált 40 000 példány
a megye legnagyobb példányszámú ingyenes 
lapja Szombathely összes postaládájában és + 19 
település terjesztési pontjain.

Hetente legalább 92 000 olvasó! Minőségi megjelenés és tartalom. Akciók, aján-
latok, apróhirdetések. Hasznos cikkek, érdekességek.

A legkisebb méretű hirdetéssel (38×20 mm) 100 fő potenciális vásárlót 
5,65 Ft költséggel érhet el!!! …Ön most ezt a lapot tartja a kezében!!!
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt
csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos
lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, FTTH 
és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek 
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT


