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Vas megyei sZUPeRiNFÓ 2018. február 7., 6. hét

Szemüvegvásárlás esetén  
ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

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

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

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

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

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

AranyHitel ZÁLOGHÁZ
Szombathelyen és Kőszegen

KiemeLKedően 
jó feLtéteLeK

Készpénz 2 perc alatt 
ArAny és eZüSt ékszerekre

jöjjön be, mi biztosan itt leszünk!
maximális biztonság 

ügyfélbarát kiszolgálás

9700 SZOMBATHELY, KOSSUTH L U. 21. 
Tel. :  06/94/311-821   H: 08-17h  Szo: 08-12h
9730 KŐSZEG, VÁRKÖR 18.
Tel.:  06/94/360-120  H:07-15h    K-P: 09-17h

www.a ranyh i t e l . hu

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

Az LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.

FELVÉTELI NAPOT 
szervez

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

Helyszín: 9700 Szombathely, Zanati út 31.

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

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

LuK Savaria Kft.
Zanati út 31.
Szombathely
9700

Nyitva: 
H-P: 8–17, Szo: 8-16, v: Zárva

Parti Kertészet
GPS: É: 47.24822 K: 16.59600 

Szombathely, Muskátli u.

Valentin 
Napi 

virágvásár

Valentin 
Napi 

virágvásár

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

Ama díszes kompánia a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár jókedvű társasága sze-
retettel híjja Önt és családjának minden tisztes tagját az Úrnak 2018. esztendejében Böjte-
lő havának (február) 15. napján, torkos csütörtökön dicső eleinknek szokását felelevenít-
vén, hagyományt megtartó DISZNÓÖLÉSRE, mely Bük városában kerül megrendezésre.

Büki torkoskodás torkos csütörtökön

Hatékony munka! 
Megbízható Tanácsadó!

06 70 454 1459
Horváth Nikolett

Hívjon bizalommal!

Ügyfeleim részére keresek
•  25 M Ft-ig családi házat Szom-

bathely és közvetlen környékén.

•  12 M Ft-ig 2 szobás 
lakást Szombathelyen.

06 70 454 0941
Füzi Gabriella

Derkovits 
lakótelepen 
felújított 
társasház 
8. emeletén 
két szoba + 
hallos panel-
lakás eladó.
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Fix
tarifák

Szombathely

0-24 h
950 Ft-tól TTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiii

Megyekártyásoknak

5%
kedvezmény!

06 80/62-3000Ingyen 
hívható

Mindössze 275 dollárt (70 
ezer forint) kellett fizetnie 
45 millió dollárra (11,2 mil-
liárd forint) becsült vagyo-
nából Meryl Streepnek, hogy 
világszerte jól ismert nevét 
egyedül ő használhassa. 

A háromszoros Oscar-dí-
jas színésznő a napokban 
nyújtotta be igényét az USA 
jogvédő irodájához, hogy a 
Meryl+Streep névegyüttest 
védjegyeként használhas-
sa. Sokan csodálkoznak a 

lépésen, hiszen Streep 45 
éve van a pályán, ismertsége, 
népszerűsége töretlen, épp 
ezért nehezen elképzelhető, 
hogy bárki hasznot húzhat-
na neve elbitorlásából.

 (forrás: borsonline.hu)

70 éves Kern András
Most ünnepelte 70. születésnapját Kern András, aki 1948. január 28-án született Budapesten. Hihetetlen, de 
hatvan évvel ezelőtt már láthattuk a képernyőn, és tiniként már Ki mit tud?-ot nyert. 1970-ben így színész-
ként diplomázott. A neves rendező, Várkonyi Zoltán hívta a Vígszínházhoz, melynek azóta a tagja. Kern András 
egyébként már kereken 60 éve szórakoztatja a közönséget, 1958-ban gyermekszínészként szerepelt a Kaland 
az Állatkertben című rövid játékfilmben. (forrás: femina. hu)Paparazzi

n 2018.02.02-án az alsó 
tagozat tanulói farsan-
gi mulatságot tartottak 
a Szombathelyi Váci Mi-
hály Általános Iskolában.

A délelőtt során filmet 
néztek, humoros-tréfás já-
tékokat  tartottak, az elsősök 
a szülők segítségével acti-
vityztek, csokievő versenyt 
rendeztek.

A délelőtt során Nagy 
Jonathan tartott bűvészs-
howt, fellépésével igazán 
remek hangulatot varázsolt 
az iskola kisdiákjai és tanítói 

számára! Ebéd után kezdő-
dött a jelmezes felvonulás, 
a délután pedig táncmulat-
sággal zárult. Mi mindent 

megtettünk, hogy elűzzük a 
telet! Gyere tavasz, nagyon 
várunk!

(Váci iskola diákjai)

Levédette milliárdokat érő nevét Meryl Streep

Egy varázslatos farsangi nap
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www.garazsok24.hu
+36/30-557-7215

Akció
Ingyenes
szereléssel

Standardgarázs
3x5méter

128.990 Ft-tól

n Nagy Jonathan ismét 
nagy dobásra készül 
Szombathelyen, éppen 
ezért megkerestük, hogy 
egy kicsit meséljen a je-
lenlegi terveiről.

Tavaly sikerült beteljesíte-
ni az egyik álmom, hogy itt 
Szombathelyen megtöltsem 
a sportházat egy színvona-
las előadással. Ezen a sike-
ren felbuzdulva elhatároz-
tam, hogy 2018-ban egy új 
műsorral fogok előállni, de 
nem csak a saját városom-
ban hanem Sopronban és 
Győrben is. Mindennap pró-
bálunk és tervezzük az előa-
dást, hogy minél nagyobb 
és humorosabb dolgokat 
tudjuk a színpadra állítani. 
Már most nagyon nagy stáb-
bal dolgozunk, azon hogy 
életképes legyen egy ilyen 

show műsor, sok apró do-
log befolyásolja a trükkök 
működését, de szerencsés-
nek mondhatom magam mi-
vel nagyon jó szakemberek 
vesznek körül és mindemel-
lett már nem is munkatár-
sak vagyunk hanem bará-
tok. Az előadásban rengeteg 
új trükk lesz például fejle-
vágás, vízalatti szabadulás, 
fénycsöves illúziók, új ruha-
színezések,megjelentetések 
és még sok érdekesség. Az 
előadásban lesznek majd 
meglepetés vendégek is, de 
erről majd később ;)

 Hamarosan folytatjuk… 

Valami 
készülődik… 
illuzió?



2018. február 7. Vas megyei Szuperinfó 3

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

TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

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

Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét szakértője
Műszaki problémák és 
tervezés a társasházaknál
n Gyakran vált ki nézeteltéréseket a felújítás, kar-
bantartás elmaradása is, illetve az, hogy sok lakó 
azonnali intézkedést követel, pedig ez általában 
nem oldható meg.

Ennek oka, hogy a tör-
vény pontosan meghatároz-
za, mi tekinthető felújítás-
nak, részleges felújításnak, 
karbantartásnak vagy kor-
szerűsítésnek, a hibajavítá-
sokon kívül más esetekben 
pedig nincs azonnali intéz-
kedési kötelezettség. Ezen 

kívül a megfelelő szakem-
bert megtalálni, megfele-
lő áron ebben a megyében 
talán még nehezebb, mint 
szomszédainknál.

Ha például felpúposodik 
a fal és pereg a vakolat, an-
nak leverésével kapcsolat-
ban lépni kell – ám a beva-
kolás és a helyreállítás már 
más kategóriába tartozik: 
erről már külön kell dönte-
nie a közgyűlésnek, lévén 
komoly anyagi vonzata is 
van. Egy ilyen beruházásról, 

helyreállításról csak a közös-
ség dönthet.

Figyelembe kell ven-
ni, hogy az adott év pénz-
ügyi tervét közgyűlésen fo-
gadják el. Ebben szerepel, 
hogy pontosan mit tervez-
nek megoldani, felújítani, 
helyreállítani. 

Ha hirtelen felbukkan 
valamilyen hiba, többnyire 
várni kell a következő köz-
gyűlésig annak kijavításával, 
mert ebbe már a tulajdono-
soknak is van beleszólásuk.

A képviselőknek pedig 
nagyon gondosan kell el-
járni, a ház érdekeit képvi-
selve, akár a következő évi 
költségek megtervezésénél, 
akár a megfelelő szakem-
ber kiválasztásánál vagy 
egy vállalkozói szerződés 
megírásánál.

30-80 kW-os fatüzelésre kifejlesztett 
vízrostélyos, hamuládás, katalizátorral 
felszerelt kazánok megrendelhetők. 
Nagy ajtók, könnyű kezelhetőség, 
kényelmes fűtés, olcsóbb meleg.

CSEPREGI KazánoK

5 év
garanciával!

Fűtsön Olcsóbban!

Horváth Antal Csepreg, Bercsényi u. 27.
+36-70/275-72-13 • www.csepregikazan.hu

30kw
250 mm átmérő – 5,3 m
200 mm átmérő – 6 m
180 mm átmérő – 7,3 m

40kw
250 mm átmérő –5,7 m
200 mm átmérő – 8 m
180 mm átmérő – 11 m

50kw
250 mm átmérő – 6,5 m
220 mm átmérő – 8 m
200 mm átmérő – 10,5m

Ideális kémény méretek

Az új Peugeot 308 modell vegyes fogyasztása: 3,6–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 94–120 g/km.

1 Kifinomult technológia. 
2 A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Peugeot-márkakereskedőknél, illetve keresse fel a www.
peugeot.hu honlapot. A finanszírozás forintalapú, fix kamatozású, a  futamidő végén tulajdonszerzést eredményező, zártvégű, 
pénzügyi lízingkonstrukcióban történik, melyhez a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco 
biztosítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A konstrukcióban a futamidő 
minimum 36 hónap, maximum 60 hónap lehet, míg a maximális finanszírozási összeg nem lehet több mint 3 millió forint. Az ajánlat 
más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogá-
nak a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A megadott 0% THM-érték 
tájékoztató jellegű. A teljes hiteldíj mutató (THM) kiszámítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján történt. A THM megha-
tározása az aktuális szerződéskötési feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása 
esetén a THM mértéke módosulhat. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A tájé-
koztatás szerinti finanszírozás 2018. január 5-től visszavonásig érvényes.

Iniciál Autóház Kft. 9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/665-61-12; www.inicial.net

MOST fix kaMaTOzáSú  
0% THM  
finanSzírOzáSSal!2

Új PeugeoT 308  
augMenTed  TechnOlOgy1 

Horváth Szabina
független ingatlanszakértő
+36 70 679 3393

Széll Kálmán utcában 
3. emeleti, megkímélt állapotú 

kétszobás, gázkonvektoros, 
erkélyes téglalakás eladó.

Zanati út környékén 
keresek eladó házat. 

Felújítandót is!

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

Ügyfélszolgálati irodánk nyitvatartása:
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Lakásfestés
Mondja, mennyiért festené ki a 
lakásomat?
- 50.000 forintért.
- És ha én is segítenék önnek?
- Akkor 100.000-ért.

A pók lakása
- Milyen szobák vannak a pók 
lakásában?
- ???
- Csupa hálószoba.
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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 engedményt.

ValeNtiNNaPi 
akciók
20% kedvezmény 
minden ezüst ékszerre!

A beszámítás csak 1 gr feletti aranyékszerekre 
vonatkozik és csak a vásárolt ékszer súlyáig. Ak
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8000 Ft/gr 
törtarany 
beszámítás 
az arany 
ékszerekre!

Februári akciónk!
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
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.Ke
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Szódabikarbóna a „csodaszer”
1.Használhatod kéztisztításra: Lúgosságának köszönhetően nemcsak puhítja a körmöket és a körömágy bőrét, hanem kiválóan leszedi 
a háztartási, kiskerti és konyhai munkák miatti elszíneződéseket. 2.Kiváló szagelnyelő: Képes elnyelni a legzavaróbb szagokat is, mert 
semlegesíti a baktériumok okozta savas anyagokat. 3.Csillapítja a viszketést: Kiválóan csillapítja a viszketést gombás fertőzések, bárány-
himlő és bőrallergiák esetén is. 4.Könnyíti az emésztést: Gyomorégésre elmaradhatatlan szer, bármikor használhatod. 5.Fertőtlenít: Egy 
mosdókagylónyi vízből és 8 evőkanál szódabikarbónából álló áztató lébe tedd be egy éjszakára a tisztításra, fertőtlenítésre váró eszközeidet.Életmód

DISZNÓTOROS  
HÉTVÉGE A LIDOBAN!

3 nap/2 éj: 34.000 Ft/fő
NYUGDÍJASOKNAK: 30.000 Ft/fő.

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2018. február 23.-25. , 

március 02.-04. , 09.-11. 
AZ ÁR TARTALMAZZA:

PÉNTEK: érkezés, üdvözlőital,  
svédasztalos vacsora;

SZOMBAT: svédasztalos reggeli, 8 órakor 
disznótoros mulatság pálinkával, forralt borral, 

harmonikás zeneszóval kísérve, 13 órakor 
disznótoros, sült pecsenye, vacsora zeneszóval;

VASÁRNAP: reggeli, ebéd.
Fedett uszoda, szauna, jakuzzi,  

pingpong terem, konditerem használat.  
SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

HOTEL LIDO - VONYARCVASHEGY  
Tel.: 06-83/348-036; 06-30/9470-649

hotellidovonyarcvashegy@t-online.hu 
www.hotellido.hu 

www.hotellidobalaton.hu 
 8314 Vonyarcvashegy, Arany János u. 9.

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.

n Ha influenzások vagyunk, a sok pihenés és folyadék 
fogyasztása mellett a megfelelő étrend is segíthet a 
tünetek kezelésében.

Ha betegek vagyunk, sok-
szor még csak gondolni sem 
tudunk az ételekre, pedig 
enni muszáj, hiszen felépü-
lésünkhöz és a gyógyulás-
hoz nélkülözhetetlen az 
ételekkel a szervezetünk-
be jutó energia. Íme, 9 étel, 
amit influenza esetén aján-
latos enni!

Hűs italok, gyümölcslevek
A jeges italok segítenek le-

hűteni a fájó, duzzadt, száraz 
torkot, és megelőzni a kiszá-
radást, ami segíti az influen-
za leküzdését. Fogyasszunk 
100%-os gyümölcsleve-
ket, így legalább megfelelő 

mennyiségű vitamint is jut-
tatunk szervezetünkbe.

Pulykás szendvics
A sovány pulykahús sok 

fehérjét tartalmaz, viszony-
lag könnyű megemészteni és 
nem túl fűszeres, ami bizony 
felkavarhatja a gyomrunkat. 
Afehérjenélkülözhetetlen a 
felépüléshez. Felvágottak he-
lyett sovány pulykahúst te-
gyünk a kenyerünkre!

Zöldséglevek
A saláták nem tartoznak 

a hagyományos betegeknek 
való ételek közé. Helyettük 
igyunk inkább egy pohár 

zöldséglevet, melynek segít-
ségével immunerősítő ant-
ioxidánsokat juttatunk szer-
vezetünkbe, mely nemcsak 
az influenza tüneteit enyhíti, 
de véd különböző daganatos 
megbetegedések kialakulása 
ellen is.

Csirkehúsleves
A csirkeleves tápláló és 

hidratáló étel influenza ese-
tére, emellett segíti a gyógyu-
lást és enyhe gyulladáscsök-
kentő hatása is van. A forró 
csirkeleves tisztítja az orrjá-
ratokat, valamint a benne ta-
lálható ásványi anyagok se-
gítségével védi a szervezetet a 
baktériumok és víruok ellen.

A húsleves és a a hagyma 
remek étel influenza idején!

Fokhagyma
A fokhagyma szintén jó ha-

tással van a légutakra, illetve 

azimmunrendszererősítésé-
vel javítja szervezetünk el-
lenálló képességét. Napon-
ta 1 gerezdet együnk belőle.

Gyömbér
Tanulmányok szerint a 

gyömbér segít a gyulladá-
sok csökkentésében, így ha-
tékony szer lehet influenza 
idején is. A fűszer ráadásul 
az orrdugulást is segít meg-
szüntetni! Adjuk ételeink-
hez, vagy készítsünk teát 
belőle.

Forró tea
A zöld és a fekete tea ki-

fejezetten ajánlott betegség 
idején. A gőz segíti a légzést 
és a légutak tisztulását. Egy 
kis mézzel és citromlével 
keverve enyhíti a torokfá-
jás okozta kellemetlen tü-
neteket is.

(www.hazipatika.com)

Gyógyító ételek

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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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

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

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

Végkiárusítás

-50%
-60%

-70%
-80%

CSAK EGY HÓNAPIG!

n Léleknek és testnek a 
szeretetteli érintés gyó-
gyító. A szeretet nem ítél, 
elfogad, támogat…

Az érintés alatt sokan csak 
a test érintését értik, pedig 
sokkal tágabb lehetőségek 
rejlenek benne. Egyszerre 
meg lehet szólítani, indíta-
ni a testi és a lelki gyógyu-
lást. Ez vezeti az érintések 
erősségét, intenzitását, a be-
szélgetés témáját. Előjöhet 
egy kép, vagy érzés. Ami-
kor kapod, vagy megtanu-
lod (tőlem) mindig a pillanat 
határozza meg a „kezelést”. 
Oldunk berögzült mecha-
nizmusokat, teret nyitva a 
lehetőségekre, amik körül 
vesznek minket, csak nem 

látjuk meg. Olyan, mint egy 
hatalmas játszótér, ahol jól 
érezheted magad. A kezelten 
múlik, mit mennyire moz-
gat meg, rendez át, milyen 

tempóban és hogyan éri el, 
amit szeretne.

Különféleképpen lehet 
emberekkel kapcsolatba ke-
rülni. Sokan még mindig a 

hangsúlyt a szavakra teszik, 
holott a kommunikáció többi 
része sokkal fontosabb. Le-

hetne sorolni a gesz-
tusok, hanglejtés, 
mimika stb. része-
ket. A legfontosabb, 
hogy hogyan érek el a 
másik emberhez, ho-
gyan tudom őt meg-
érinteni. Vannak, 
akiknek „automati-
kusan” megy, mások 
azt hallják, hogy gya-
korold és menni fog. 
Mégis léteznek esz-
közök, amik min-
denkinek segítségé-
re lehetnek azokban 
a helyzetekben, ahol 

eddig lassan, vagy nem ha-
ladt előre.

Tanultam és oktatom, ok-
tattam Access Conscious-
ness® fejen és testen végzett 
stresszoldó kezeléseket, más 
elengedés technikákat, trau-
maoldó kezeléseket. Amikor 
konkrétan meghatározod, 
mit kezelsz egy vagy más-
fél órán keresztül, és ehhez 
ragaszkodsz, mennyire fo-
gadsz be más lehetősége-
ket? Ezzel a kezeléssel azt 
a figyelmet, teret és érintést 
kapod, amit a pillanat kér, 
létrehozva a változás lehe-
tőségét, amit a test és lélek 
befogadhat.

 Kernné Mihácsi Melinda

Bővebb info: www.happy-land.hu (Hírek/Akciók Menüpont)

6 ÉVES A HAPPY-LAND JÁTSZÓHÁZ
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT 
2018. MÁRCIUS 4-ÉN

• ÁLARC KÉSZÍTÉS
• MÓKÁS ÜGYESSÉGI FELADATOK
• LUFIPUKKASZTÁS JÁTÉKOKKAL
• PAPÍRSZÍNHÁZ
• CSILLÁMTETOVÁLÁS
• DISCO

DOMUS
üzletközpont I.emelet 

Tel.: 94/333-200

Immunerősítők, 
természetes 

vitaminok

Előzzük meg 
az influenzát!

Kerüljük a tömeget, mos-
sunk gyakran kezet! Meg-
felelően, azaz kiegyensú-
lyozottan táplálkozzunk, 
szedjünk C és D vitamint! 
Erősítsük immunrendsze-
rünket! Nagyon fontos, 
hogy ne csak a vitaminokra 

támaszkodjunk, mivel a 
szervezetünknek mikro- és 
makrotápanyagokra is szük-
sége van. A sok folyadékra 
télen is szükségünk van, ne 
feledjük, hogy 20 testsúly-ki-
logrammonként 1 liter vizet 
javasolt inni! Aki elegendő 
vizet iszik, kevésbé hajlamos 
a betegségekre és a bőre is to-
vább marad fiatalos. Ha már 
megbetegedtünk, maradjunk 
otthon, ágynyugalomra van 
szükségünk! Az influenzát 
vírus okozza, ezért antibi-
otikumot nem szabad szed-
ni, úgyis hatástalan ebben 
az esetben. Tüneti kezelést 
alkalmazhatunk gyógyteák-
kal, gyógynövényes sziru-
pokkal, természetes ható-
anyagú készítményekkel.

 víz 
650Ft/1,5l (433 Ft/l)

Szafi Free és Barbara 
gluténmentes 
termékek

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

Eritrit, Xilit 
kedvező áron

Gyógyító érintések
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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!

Berta 6 szem. étkező 
135 200 Ft 81 900 Ft-tól

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!

Adria fr.ágy 
178 200 Ft 118 800 Ft

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

n Az életben minden egy döntésen múlik. Mikor el-
döntünk valamit, legyen az reggel jól megválasztott 
öltözet, vagy az életünkre vonatkozó nagy döntések, 
valamelyike.

Mindig az érzelmeink 
alapján döntünk. Ritkán 
hozunk racionális döntése-
ket. Az, hogy hogyan érez-
zük magunkat egy döntés 
következménye után, sok 
minden befolyásolja. Sajnos 
sokszor hoztunk már rosz-
sz döntéseket és annak mi 
magunk isszuk meg a levét. 
Néha nem is egyszerű a jó 
döntés. A fontos döntések-
nél általában sokáig habo-
zunk, nehezen hozunk dön-
tést azokban a kérdésekben, 
amelyeken az életünk múlik. 
Mert ez esetben inkább sze-
retnénk racionális döntést 
hozni. Például: „ – Óriási öt-
letem volt ma reggel, de nem 
tetszett”:).

Nézzük, vegyünk egy iga-
zi példát, fiatalon a pályavá-
lasztás egyik nagy döntése 

az életünknek. Egy rosszul 
vagy jól megválasztott kö-
zépiskola, meg tudja hatá-
rozni egy ember teljes éle-
tének kimenetelét. Mert ez 
a döntés fogja meghatároz-
ni az elkövetkezendő éve-
ket. Minden egy gondolat-
tal, vággyal kezdődik, vagyis 
egy gondolat részeredménye 
a döntés. Most tegyük fel a 
mi esetünkben: Te modell 
szeretnél lenni, de nem túl 
jó adottságokkal rendelke-
zel. Mert tudtában, tisztában 
vagy, hogy milyen méretek-
kel, adottságokkal rendel-
kezik egy modell. Mondjuk, 
van néhány plusz kg felesle-
ged, jobban zsírosodik a ha-
jad az átlagosnál, vagy tele 
van az arcod pattanásokkal 
stb. De, Te eldöntöd, még is 
modell szeretnél lenni! Ezt a 

Amikor dönteni kell, hogy modell, statiszta, szereplő legyél

A kreatív ötletek 
támogatója:

Az ötletek és az alapanyagok nálunk beszerezhetők!

Papír rózsa készítés

1./ Vegyünk egy piros 
kartonlapot.

2./ Csigavonalban csíkot 
vágunk.

3./ Feltekerjük belüről 
kifelé haladva feltekerjük 
és kész is a rózsafejünk.

4./ Egy hurkapálcikára 
vagy faágra, esetleg 
zseníliadrótra rögzítjük és 
már kész is a rózsa.

Kreatív sarok n Már csak egy hét és itt a Valen-
tin (Bálint) nap. Ezen a héten en-
nek jegyében készítettük el a de-
korációt, amely ajándék is lehet 
szerelmünknek.
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döntésedet megelőzi egy sor 
érzelem. Kezded egy gondo-
lattal: Szépnek lenni jó! De itt 
vagyok én, aki egy selejtes-
nek tituláltam magam, hogy 
modell legyek. Ha ennek az 
érzelemnek adsz úgymond 
„enni” , akkor az lesz erő-
sebb. Ha viszont az a vágyad, 
hogy te tényleg szép akarsz 
lenni és ehhez kapcsolsz ér-
zelmet. például: – Fantasz-
tikus érzés, hogy egy ilyen 
magamfajta lányból lehet 
modellt faragni, talán sze-
repeltetni reklám filmbe, 
vagy statisztaként alkalmaz-
ni. Majd meg szabadulsz az 
előítéletektől, amelyek rosz-
sz megtapasztalásból, hamis 
eltúlzott információk töm-
kelegéből fakad. Mert az el-
múlt 20 évben nagyon sok 
modellt „csináltak” szinte 
anélkül, hogy nekik itt vi-
déken is tudjanak munkát 
adni. Ebből fakadhat, a siker-
telenség és a kudarc érzése. 

Pedig a divat nem 
szűnt meg! Csak a 
nagy „reklám zaj-
ban” nem vesszük 
észre a nekünk 
szóló ajánlatot. Ha 
ki alakult benned 
az alkalmatlanság 
érzése, akkor már 
szinte menthetet-
len a döntés és le-
mondasz a lehető-
ségről anélkül, hogy jobban 
megvizsgálnád a jövődre vo-
natkozó hatásait. A mögöt-
tes érzelem fogja meghatá-
rozni, mi történjen. Hogyan 
döntesz.

Ahogy a nagy Shakespeare 
mester mondta: „Nincs a vi-
lágon se jó, se rossz a gon-
dolkozás teszi azzá.”

Na, már most jönnek sor-
ba az érzelmi töltettel ren-
delkező információk. Mert 
abból van ám nagyon sok. 
Naponta több ezer infó bom-
bázza az agyunkat, lehet 

ennek 80%-át fel sem fog-
juk, de még is vannak pilla-
natnyi érzések hozzá csatol-
va. Ha ebben az állapotban 
jól érzem magam, kényel-
mesebb akkor így döntök: 
– Á hagyom az egészet, nem 
ér meg ennyit, csak elégetem 
magam, és mit fognak szol-
nak a barátaim majd? Mert 
a kényelmi ”biztonsági” zó-
nánkat nem szívesen hagy-
nánk ott. Még akkor sem, ha 
a döntés később biztosan a 
javunkra válna. Te, nem így 
döntöttél, mert van vágyad, 

hogy te szép és 
vonzó akarsz len-
ni. Most mit kell 
tenned? Először 
határozd el magad, 
hogy végig csiná-
lod. Másodszor ál-
dozatot kell hoz-
nod, ez azt jelenti. 
Ki kell fejlesztened 
a képességeidet. 
Képességeid pedig 

úgy fognak kifejlődni, ha ki 
tűzött célodat elindítod. Né-
zel olyan táplálkozást, amely 
nem a fogyókúrára fókuszál. 
Ez nem éhség sztrájk, a só-
várgott szépséget remélve! 
Hanem inkább tudatosan 
meg választott táplálkozás, 
amely lehetővé teszi a szer-
vezted számára a hasznos 
tápanyagok, vitaminok bevi-
telét. A módosított táplálko-
zásod során meg fog változni 
a testalkatod, sőt, ha termé-
szetes módot keresel a bőröd, 
hajad ápolására, a külsődön 

is megjelenik a pozitív válto-
zás. A testből elkezdenek a 
méreg anyagok távozni. De 
a te szempontodból ez most 
még nem lényeges. Mert még 
az indulás küszöbén inga-
dozva, bizonytalanul lép-
kedsz. Mivel a szándékod 
nem egy hirtelen felindu-
lásból képzelt álom. Hanem 
tettekre váltott döntés. Ke-
res egy modellügynökséget, 
akik látva az elszántságodat, 
segítenek neked. Meg fogják 
látni benned a lehetőséget. 
Aztán a képességeid kialaku-
lása, fejlesztése után munkát 
tudnak vállalni számodra, 
hogy pénzt keres! Csak így 
tudnak munkát adni. Fontos, 
hogy ők mindent meg fognak 
tenni érted, de semmit sem 
helyetted. Dönteni mindig 
neked kell! (X)

Halász Zoltán Ötletgazda
Zafír Reklám és 

Modellügynökség 

Amikor dönteni kell, hogy modell, statiszta, szereplő legyél
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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

Egészségügyi 
csoportvEzEtő
munkakörbe a Vas Megyei Rendőr-főka-
pitányság határozatlan időre, közalkalma-
zotti jogviszonyba munkatársat keres.
Az alkalmazás feltételei: egészségügyi menedzseri vég-
zettség; magyar állampolgárság; egészségügyi alkalmas-
ság; büntetlen előélet.
A jelentkezést személyesen a Vas Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Humánigazgatási Szolgálatára (Szombathely, Petőfi S. u. 
1/C.) lehet benyújtani, vagy elektronikus úton a halmagyik@
vas.police.hu email-címre, melyhez csatolni kell a részletes szak-
mai önéletrajzot és a végzettséget igazoló okiratok másolatát.
A részletekről érdeklődni a 94/521-186-os telefonszám 12-
85-ös mellékén lehet. 

A munkavállalók 1,3 millió napot töltöttek gyermekápolási táppénzen 2016-ban
A gyermekápolási táppénzkiadások aránya az összes táppénzkiadáshoz viszonyítva 4–5, a baleseti táppénzkiadások aránya 10–11% 
tett ki. A táppénz napi átlagos összege 10%-kal, 3082 forintról 3386 forintra nőtt. Mivel a baleseti táppénznél – az általános szabálytól 
eltérően – a napi átlagkereset 100%-ában (úti balesetnél annak 90%-ában) határozza meg a törvény a táppénz mértékét, ennek az ellá-
tásnak jóval magasabb az egy napra jutó átlagos összege. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Állás
Oktatás

Sabina Zrt szabászati üzemrészlege 

betanított munkára 
várja a jelentkezőket.

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

telefonszámon lehet.

n Egy év alatt 13%-kal nőtt a hazánkban üzemben lévő 
robotok száma, és a Nemzetközi Robotikai Szövetség 
további felfutásra számít.

Várakozása szerint a 
GDPben 24-ről 30%-ra nő-
het az ipar aránya. Nagyjá-
ból 5400 robotot használ-
tak ipari célra 2016- ban 

Magyarországon, ami 13%-
kal több, mint egy évvel 
korábban. A 2011–2016-os 
ötéves időszakban, éves 
átlagban 18%-kal több 

önműködő gép látott el fel-
adatokat. Az eszközök fele 
kézi munkát kiváltó, úgy-
nevezett kezelőrobot volt, 
17% tartozott a hegesztőka-
tegóriába, illetve 16% volt az 
össze- és szétszerelő gépek 
aránya. (forrás: 
 www.vilaggazdasag.hu)

Eláraszthatják a magyar ipart a robotok

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Szombathelyi Tagintézménye, 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 4.
( (36) 30 – 588 – 6942; ( Igazgató: (36) 20 – 282 – 587
E-mail: info@krleza.hu Internet: www.krleza.hu
Az intézmény OM azonosítója: 027240

Elsősöket vár a szombathelyi 
nemzetiségi kétnyelvű Horvát Iskola

A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégi-
um Tagintézménye immár két éve működik Szombathelyen (Jászai Mari u. 
4.). A magyar köznevelési rendszer szerves része, az Országos Horvát Ön-
kormányzat fenntartásában. Feladata az alapkészségek és kompetenciák 
megtanítása, begyakoroltatása felkészítés a középiskolai tanulmányokra. 
Tanítási nyelvünk elsősorban a horvát, nemzetiségi két-tannyelvű óvoda és 
általános iskola vagyunk.

Az intézmény a horvát nemzetiséghez tartozók anyanyelvű nevelését-ok-
tatását tekinti fő céljának, de első osztályba a horvátul gyengébben vagy 
egyáltalán nem beszélő tanulókat is várjuk, akik nagyon hamar elsajátítják 
a szükséges nyelvi alapokat, hogy az egyéb tárgyak horvát nyelven történő 
tanítására-tanulására is felkészüljenek.

Programunkban kulcsszerepet kap a horvát nemzetiségi kultúra elsajátí-
tása és megőrzése, így óratervbe illesztett hangszeres zene és tánc-oktatást 
folytatunk. Az iskolai program szerves részét képezi a magyarországi hor-
vát néphagyományok, kultúra ápolása, a nemzetiségi létből adódó értékek 
közvetítése, a horvát nemzetiségi kultúra elsajátítása és megőrzése. Órater-
vünk szerint az általános tantervű intézményekkel megegyező óraszámban 
tanítunk idegen nyelveket és informatikát. Horvátországi kapcsolatok révén 
célunk a nyelvi környezetben való nyelvgyakorlás, tanulmányi és „szereplő” 
körutakon való részvétel biztosítása.

Iskolánk nyitott, országos beiskolázású. Nem rendelkezik körzethatárok-
kal, a minket választó szülőknek a jogszabály szerint nyilatkozniuk kell arról, 
hogy gyermekük számára a nemzetiségi oktatás biztosítását kérik.

Az Intézmény elhelyezésére a 2019/20-as tanévtől a Pázmány Péter körút 
28/A. szám alatti (kormányzati, fenntartói és EU-s forrásokból) felújítandó 
épületben kerül sor!

Nyílt napot 2018. február 14.-én 07.45 órától szervezünk. 
Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket!

Leendő elsőseinknek „Iskolanyitogató” programot március – 
áprilisra hirdetünk, az iskolai beíratás 2018. április 19-20-án lesz! Ke
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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!

Vulcano Energia keres

építésvezetőt
Elvárások:

– legalább technikusi 
végzettség

– tapasztalat

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzát az 

allas@vulcanoenergia.hu 
e-mail címre várjuk pozíció 

megjelölésével.

n Aggódunk, hogy az állásinterjú közbeni idegesség 
negatívan befolyásolja teljesítményünket? Nézzük, 
hogy a munkaadók mit vesznek észre belőle.

Egyesek igen jól leplezik 
a stresszes szituációk köz-
beni idegességüket. Legyen 
szó egy fontos prezentáció-
ról, teljesítményértékelésről 
vagy állásinterjúról, senki 
nem mondaná meg, hogy va-
lójában a torkukban dobog a 
szívük. Másokon viszont lát-
ványosan úrrá lesz a feszült-
ség: a hajukat csavargatják, 
hangjuk elcsuklik, de az is 
az idegesség jele, ha valaki 
egyfolytában „bólogat”.

Mindenkinek megvannak 
a maga szokásai és tünetei, 
amiket stresszes szituációk-
ban produkál, de ez nem je-
lenti azt, hogy az interjúz-
tatónál emiatt hátrányba 
kerülünk.

„Tapasztalataim alapján 
a jelöltek egyik legnagyobb 
félelme, hogy az idegesség 
jelei miatt az interjúztató 
megbélyegzi őket, pedig a 
HR-es szemében ezek nem 
jelentik azt, hogy az illető 
nem elég képzett a munkára, 
vagy nem képes nagy nyo-
más alatt dolgozni” – véli 
Marietta, aki pszichológus 
végzettséggel kiskereskedel-
mi áruházak HR tanácsadó-
jaként dolgozik.

A szakértő szerint a jó hír, 
hogy az idegesség miatti ap-
ró rossz szokások nem befo-
lyásolják nagy mértékben az 
interjú sikerességét.

„Interjúztatási tréningen 
és továbbképzésen is azt 
hangsúlyozzák, hogy HR-es-
ként ellen kell állnunk an-
nak, hogy listában gondol-
kozzunk és gondolatban 
olyan kategóriákat pipál-
junk ki, mint „maníroktól 
mentes, felszabadult visel-
kedés”. Ehelyett arra törek-
szem, hogy megismerjem a 
jelöltet és megnézzem, ho-
gyan kezeli a nem ideális 
helyzeteket, mint amilyen 
egy állásinterjú. Ha a jelölt 
egy jó cégnél interjúzik, ak-
kor ott számtalan szempont 
alapján alkotnak róla képet: 
a készségei, a felkészültsége, 
a pozíció iránti lelkesedése 
és még sok más egyéb alap-
ján. Ha az illető a megfelelő 
kérdésekkel és válaszokkal 
érkezik a beszélgetésre, ak-
kor az interjú drukk miatti 
stressz jeleit a felvételizte-
tők figyelmen kívül hagy-
ják, vagy észre sem veszik.”

A szakértő szerint a rel-
axációs gyakorlatok mellett 

a legfontosabb dolog, amit 
az interjú alatti idegesség 
csökkentésének érdekében 
tehetünk, az nem más, mint 
a felkészülés.

„Minél felkészültebben 
érkezik valaki az interjú-
ra, annál jobb teljesítményt 
nyújt, és annál kényelme-
sebben érzi magát a beszél-
getés közben, függetlenül 
attól, hogy alkatilag mennyi-
re hajlamos az idegeskedés-
re. Készüljünk fel a nehéz 
vagy trükkösebb kérdések-
re adandó válaszokból, néz-
zünk utána alaposan a vál-
lalatnak minden platformon 
és legyen a tarsolyunkban 
minimum 3 releváns és pre-
cíz kérdés, amit fel szeret-
nénk tenni a felvételi végén. 
Ha ezeket megtesszük, ak-
kor még a stressz miatti ap-
róbb baklövések mellett is 
80 százalékkal jobbak le-
szünk, mint azok, akik fel-
készületlenül érkeznek az 
interjúra.”

De mit tehetünk akkor, 
ha az interjú során a stresz-
sz átveszi az irányítást, leb-
lokkolunk, zavarba jövünk, 
esetleg elkezd remegni a 
hangunk és tudjuk, hogy ezt 
az interjúztató is észrevette?

Megéri ilyenkor szóba 
hozni, vagy tegyünk úgy, 
mintha mi sem történt 

volna? Marietta szerint at-
tól függ, hogy mitől érez-
zük magunkat jobban, de 
sok aggodalomtól szabadít-
hatjuk meg magunkat, ha la-
zán szóba hozzuk azt, amit 
egyébként leginkább takar-
gatnánk. Tegyük fel, hogy 
tudjuk magunkról, hogy 
nagyfokú stressz alatt pi-
ros foltok jelennek meg az 
arcunkon. Ilyenkor bátran 
kezelhetjük a dolgot azzal, 
ha így fogalmazunk: „Tu-
dom, hogy elpirultam, de ez 
nem jelenti azt, hogy köny-
nyen megtörök egy-egy ne-
héz helyzetben. Előző mun-
kahelyemen számtalanszor 
kerültem nagy nyomás alá 
és jól kezeltem, például…”

Ez a megoldás sokkal 
szimpatikusabb és szá-
munkra is megnyugtatóbb, 
mintha azon gondolkoz-
nánk, hogy vajon észrevet-
ték-e, hogy zavarunkban tel-
jesen elpirultunk.

Az őszinteségnek van egy 
másik előnye is: azt mutat-
ja a felvételiztető számá-
ra, hogy magabiztosak va-
gyunk és tisztában vagyunk 
gyengeségeinkkel.

„Egyik ügyfelem kivá-
ló szakember volt, de egy 
feltűnő beszédhibával küz-
dött: bizonyos időközönként 
a mondatok elején dadog-
ni kezdett. Amikor állá-
sinterjúra készültünk, ki-
dolgoztunk egy stratégiát, 
mely szerint már a felvéte-
li beszélgetés elején közöl-
ni fogja az interjúztatóval, 
hogy egy ilyen jellegű be-
szédhibája van, és ezáltal 
teljesen tiszta viszonyokat 
teremt. Mivel a beszélge-
tésben résztvevőket előre 
tájékoztatta, nem érte őket 
meglepetésként, ráadásul ő 
maga is teljes mértékben a 
válaszok tartalmi részére tu-
dott koncentrálni.

 (www.professionhu)

Mit kezdjünk az idegességgel az állásinterjún?

Sabina Zrt 
egyműszakos 
munkarendbe

(Akár fél 8-as 
munkakezdés is 

lehetséges.)

varró-
nőket, 

keres.
Érdeklődni a 

94/513-951-es 
telefonszámon 

lehet.

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
www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ  

 munkatársakat keresünk 
az alábbi munkakörök 

betöltésére:

Szellemi munkatársak:
•  építőanyag 

értékesítési vezető
• műszaki előkészítő
• villamosmérnök
•  épületgépész-mérnök 

vagy technikus

Szakmunkások:
• ács-állványozó
• kőműves
•  tehergépkocsi- 

vezető
•  betonpumpa- 

gépkezelő

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

Alkalmazotti 
státusz

Fix bér 
és bónusz

Rugalmas 
munkavégzés

4x

Feladatok:
• kiváló ügyfélszolgáltatás 
   nyújtása ügyfeleinknek
• pénzügyi termékek értékesítése

Amit elvárunk:
• magabiztos fellépés
• kitűnő kommunikációs képesség
• eredményorientált személyiség

Előnyt jelent:
•  államilag elismert OKJ  

biztosításszakmai szakképesítés
• függő vagy független biztosításközvetítő 
   hatósági vizsga
• felsőfokú végzettség

Amit kínálunk:
• alapbér
• bónuszlehetőség
• mobiltelefon
• üzemanyagköltség-térítés
• karrierlehetőség
• rugalmas munkaidő

Kereskedelmi
munkatársakat
keresünk

Jelentkezés:
karrier.provident.hu

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

Magyar tulajdonú élelmiszer 
kereskedelmi vállalkozás 

szombathelyi raktárába keres új 
munkatársakat

raktáros
munkakörökbe, targoncavezetői 

jogosítvánnyal, állandó, 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.

A fizetésemelés állíthatja meg az elvándorlást
Tovább emelkedhetnek a hazai bérek, de bizonytalan, hogy ez milyen hatással 
lesz az évek óta tartó elvándorlási kedvre. Az álláshirdetések száma több mint 
17%-kal ugrott meg tavaly év végén. Idén sokan jobban járhatnak a kedvező 
munkaerőpiaci változásoknak köszönhetően, ráadásul a munkakeresők bő 
választékkal találhatják szembe magukat. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Állás
Oktatás
Közel százezren kérték a NAV-tól 
a tervezetek postázását
n Január 8. óta kérhe-
tik a személyijövedelem-
adó-bevallás tervezetének 
postázását a NAV-tól azok, 
akik nem regisztráltak az 
Ügyfélkapun.

Az elmúlt három hétben 
csaknem kilencven ezren, 
azaz naponta mintegy ötez-
ren éltek ezzel a lehetőség-
gel és küldtek SMS-t, levelet, 
nyomtatványt vagy űrlapot 
a NAV-nak vagy hívták a 
1819-es Infóvonalat. A pa-
píralapú tervezet postázását 
március 19-éig lehet kérni. 
Az igénylési lehetőségek kö-
zül eddig az SMS a legnép-
szerűbb, ugyanis csaknem 
hetvenezren kérték így az 
szja-bevallási tervezet pos-
tázását. Több mint húszez-
ren a többi módszer közül 
választottak. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

állásbörze 
minden szerdán a 
szuperinfóban!
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UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Bükfürdő Apartman Hotel A épületében
lévő, új, két szobás, 5 fős üdülési turnu-
somat átadom. Ideje: február 21- márci-
us 6. Tel.: 06-30/313-2545

TÁRSKERESÉS

186/86 diplomás független, fiatalos,
negyvenes, sikeres vállalkozó férfi keres
egy kedves, vidám természetű hajadon
lányt 25-35 éves korig komoly kapcso-
lat céljából. Fényképes bemutatkozó le-
veleket a dolcevitaa20@gmail.com
e.mail címre várom

55 éves független diplomás férfi 35-45
év körüli hölgy ismeretségét keresi. 06-
20/354-7421

65/176 cm magas fiatalos nő ismer-
kedne intelligens, megbízható magas
úrral. Telefon:06-30/599-2170

48 éves nő keres 50 évesig szombathe-
lyi társat. 06-30/678-8543

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

Gondja van a ‚kütyük‘ beállításával?
Notebook, internet, okostelefon, TV,
DVD lejátszó, kivetítő, hangrendszer,
vagy akár a gyerek video játékának
kezelésében, telepítésében kellene
segítség? Hívjon, otthonában segítek!
06-30-9135-133

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

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

Hidegburkolást vállalok. Tel.: 06-70/
502-5261

HIDEGBURKOLÓ
VÁLLALKOZÁS
vállalja burkolatok
kivitelezését,

bontástól az építésig,
garanciával.

+36-70/293-7111
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

INGATLAN

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

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

Kiadó 1,5 szobás felújított lakás új be-
rendezéssel Simaságon 59.000 Ft/
hó+rezsiért. Kaució 50.000 Ft. +36-30/
862-0534.

Ausztria, Oberwart városközponti, III.
em.-i, 2 szobás felújítandó lakás ma-
gyar tulajdonostól eladó. Irányár: 15,5
M Ft. +36-20/399-3598.

Eladó 3 lakásos társasház Simaságon
14,8 M Ft-ért. +36-30/862-0534.

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

Diplomás nyelvtanár német nyelvokta-
tást, korrepetálást vállal. 06-30/365-
8564

ÁLLÁS

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

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

8 szobás, német kisvárosi panzióba
munkatársat keresünk, takarítás, alkal-
manként konyhai kisegítés munkakör-
be. Jelentkezni SMS-ben
+4915256746441 számon.

Betanított munkára keresünk női, férfi
dolgozókat Sopron és Győr környékére.
Jó fizetés, szállás, juttatások, munkába
járás biztosított. Jelentkezni: +36-30/
709-3150-es telefonszámon.

Szivartobozból, rózsatobozból koszorú-
kötőt keresek anyaggal vagy anyag nél-
kül. 06-30/601-5872

VEGYES

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

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

Tojótyúk előjegyezhető
a www.facebook.com/baromfifutar ol-
dalunkon. Most 50Ft/db kedvezményt
adunk! Kupon:baromfi50

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

24 hetes, szabadtartású tojótyúkok ela-
dók. Ingyenes kiszállítás. Tel.: 06-20/
502-2565; 06-70/269-5905.

JÁRMŰVEK

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

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

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

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



Vas megyei Szuperinfó 2018. február 7.12

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


