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Tel.: 06-70/411-6390 • www.acsesalpin.hu

Ács- és alpinista 
munkák kivitelezése
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:
• januártól évi bruttó 330.000 Forint cafeteria
• hiányzásmentességi jutalom havi nettó 10.000 Forint értékben
• féléves bónusz
• javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
• ingyenes céges buszjáratok
• stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• belső munkatárs ajánlási rendszer

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától
Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft 

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

Tesztnapokon előzetes regisztráció szükséges 30/855-03-01
A tesztnapon való részvételhez ingyenes céges buszjárataink is igénybe vehetők

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA? 

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

Van egy jó  
állásajánlatunk Önnek is!

Kiemelt ajánlataink: 
Székesfehérvárra keresünk

GÉPKEZELŐKET

ÖSSZESZERELŐKET
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br. 160 000 Ft alapbér
Kiemelkedően magas  

műszakpótlék
Éves többszázezer Ft-os 

cafeteria

Akár 1 műszakban  
végezhető munka

Megemelt alapbér és juttatások

Kamasznak lenni nem könnyű…

Én nem értem meg őt, ő nem ért meg engem. Mintha 
két külön nyelven beszélnénk és nem egy bolygón élnénk.   3. oldal

Ingatlan index
4-5. oldal
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Hírek
Információk

VEleNceI Karnevál

JÁRMŰREKLÁM

Középkori zsibongás a piactéren a Szabad Színházzal 
és a Sub Rosa Régizenei együttessel, kézműves kuckó 
és arcfestés, kirakodóvásár, karneváli jelmezes felvonulás, 
gólyalábas mese, reneszánsz táncház, artista bemutató, 
jégszobrász bemutató, tűzzsonglőrök, t élbanya égetés, 
DJ Smash télűző karneváli party

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
 velenceturizmus.hu,  facebook/velenceitooff icial  
Tourinform - Velence Korzó, +36 30 974 25 66

2017. FEBRUÁR 25., 10:00–22:00
KÖZÉPKORI PIACTÉR A VELENCE KORZÓN
Velence, Tópart u. 47. 

GERNO 2016

Tel.: 30/605-6030
8132 Lepsény, Fő u. 31/A

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

Köszönjük, ha  
jövedelemadójának 

1%-át felajánlja  
a betegek ápolására és  

az Intenzív osztály  
orvosainak, nővéreinek  

színvonalas továbbképzésére:

ALBA REGIA  
INTENZÍV  

BETEGELLÁTÁSÉRT  
ALAPÍTVÁNY

Adószámunk:  
18289976-1-07

Érvényes: 2017.02.17-03.12-ig.(Részletek az üzletben.)

A Fô utcai Férfi Divat üzletben

TÉL VÉGI KÉSZLETKISÖPRÉS!

20-30-50 % kedvezmény!

A filmhetet a Berlinale fő-
díjas filmje, Enyedi Ildikó 
Testről és Lélekről című al-
kotása nyitja február 26-án. 
A Magyar Nemzeti Filmalap 
és az NMHH Médiatanácsa 
támogatásával a Magyar 
Filmakadémia 2017. február 
27. és március 5. között ren-
dezi meg a 3. Magyar Film-
hetet, amelynek programja 
idén 10 vidéki nagyváros-
ban, köztük Székesfehér-
váron, a Barátság moziban 
is láthatóak lesznek február 

27-től március 4-ig. A vetí-
tett filmekben a Vörösmar-
ty Színház számos színé-
szét láthatjuk, Tóth Ildikó 
a Fekete bojtárban, Törő-
csik Franciska a Gondolj 
rám című filmben, Cser-
halmi György a Halj már 
meg!-ben, Lábodi Ádám 
pedig a Sohavégetnemérős-
ben szerepel. A filmhetet 
a Berlinale fődíjas filmje, 
Enyedi Ildikó Testről és Lé-
lekről című alkotása nyitja 
február 26-án.

Ismét Velencei Karnevál! 
Február 25-én, szombaton immár 3. alkalommal rendezik meg 
a Velencei Karnevált. A délelőttől késő estig tartó programokra 
ezúttal is a Velence Korzón kerül sor, amely a télűző, farsangi 
alkalomra középkori köntösbe bújik.  A nap egyik látványos, 
gond- és télűző eseménye lesz az esti télboszorka-égetés. 

Megszűnt több illeték is

Teodora Both 
festő kiállítása 
nyílik Móron

Az Angyali üdvözlet című 
kiállítása Megnyitója március 
3-án 17 órakor lesz a Lamberg-
kastélyban. Megnyitja Pinke 
Miklós festőművész. Köszön-
tőt mond Fenyves Péter pol-
gármester. Közreműködik a 
Kiszely Generáció.

Ennek következtében 
március 1-től nem kell il-
letéket fizetnünk egyebek 
mellett az anyakönyvi ki-
vonatért, a 18 éven aluliak-
nak az általános tételű köz-
igazgatási eljárásokért, a 65 
évnél idősebbeknek pedig a 

magánútlevélért. Könnyebb 
lesz CSOK-ot is igényelni, nem 
kell fizetni ugyanis az ehhez 
szükséges jogviszonyt igazoló 

egészségbiztosítási pénztári 
hatósági bizonyítványért sem. 
A teljes bürokráciacsökkentő-
csomag összesen 1,2-1,3 milli-
árd forint megtakarítást jelent 
majd a vállalkozásoknak, míg 
a lakosságnál 400 millió forint 
marad majd. A döntés a vállal-
kozók életét is megkönnyíti. 

Az említetteken kívül még 
sok más illeték is megszűnik.

3. Magyar Filmszemle 
filmjei Fehérváron is

Adó 1%
Önnek csak 1 %, 
nekünk az élet! 
Kérjük, támogassa 

adója 1%-ával
 alapítványunkat!
Alpha Segítő Kéz 

Állatkórházi
Alapítvány (ASKA)

Székesfehérvár, 
Homoksor 7.

Adószám: 
18494644-2-07

Számlaszám:
10918001-00000015-50200001

www.aska.hu
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Vegye komolyan!

Amplifon Hallásközpont

Székesfehérvár, Várkörút 46.
Bejelentkezés: 06 22 316 250

amplifon.hu

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
székesfehérvári és környékbeli lakosok számára
2017. február 24-től március 17-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Az Amplifon mint a világ legnagyobb halló készülék forgalmazója
már több mint 65 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

Erre építve ügyfeleink számára
kivételes lehetőségeket tudunk
biztosítani. Három év teljes
körű ingyenes ga ranciát
adunk minden általunk forgal-
mazott halló készülékre, és ez
nem jár semmi-
lyen pluszkölt-
séggel ügyfeleink
számára. Emellett
egyedülálló szol -
gáltatási háttérrel
rendel ke zünk a
h a l l ó k é s z ü l é k
illesztés, a szer viz
és a kiegészítők
forgalma zása te kintetében is. 
Velünk bIztosrA meHet!
magyarországon országszerte
már több mint 60 Hallás köz -
pontban várják audiológu-
saink, akik egytől-egyig a szak-
ma leg kiválóbb képviselői. A
várakozás elkerülése miatt, előre
egyeztetett időpontban várjuk
Önt kellemes, korszerűen fel -
szerelt Hallás köz pontjainkban!
Attól a pillanattól kezdve, hogy

eljön hozzánk in gye nes hallás -
vizsgálatra, élete végéig szá -
míthat audiológusaink segít-
ségére, hiszen ügy fe leink
számára a kontroll vizsgálatok,
és a nálunk vásárolt halló -

k é s z ü l é k é n e k
beállí tása teljesen
díjmentes.
Jelentkezzen
Ingyenes
HAllás   VIzsgá -
lAtunkrA!
Ha a hallásvesztés
legapróbb tüne teit
is észleli magán,

ke resse fel leg közelebbi hal-
lásközpontunkat, hogy audioló-
gusunk felmérje hal lá sa aktuális
állapotát. Fontos, hogy időben
felmérjük a bajt és meg tegyük
az első lépést a telje sebb élet
felé. Minél hamarabb keresi fel
hallásközpontunkat, annál na -
gyobb az esély, hogy egy igényei-
hez passzoló halló készülékkel
jelentősen ja vít  hat élet-
minőségén.

Miért válassza
az Amplifont?

Jól felszerelt  hallás központ -
jainkban egyedülálló szol gáltatási 
háttérrel várjuk.

Ismerje meg 
az Amplifont!
Az 1950-ben Milánóban
alakult Amplifon az évek
során a világ vezető halló -
készülék forgalmazójává
vált, ami 5 földrész 20
orszá gában 3250 hallás -
központot, 1700 együtt -
működő part nert és 240
szol gáltató központot tar-
talmazó glo bá lis hálózatot
tudhat magáénak. Az
Amp lifon munka társai a
világ 21 különböző orszá -
gában több mint 8600 hal-
lásközpontban már több
millió embernek segítet-
tek újra felfedezni a han -
gok világát. Szakmailag
ma gasan képzett audioló-
gusaink segítenek Önnek
megtalálni azt a meg -
oldást, mellyel legjobban
javítható a hallása. Élen
járunk az innova tív tech-
nológiák al kal   mazásában,
folyama to san fejlesztjük a
szol gál ta tása inkat és szé -
lesítjük a for galma zott ter-
mékeink pa lettáját.
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Fókusz

Van, aki szerint minden 
alapvető fontosságú dolog ki-
alakul 3-6 éves korra, mások 
hosszabb távú szülői mozgás-
térben hisznek, megint mások 
szerint soha nincs más dol-
gunk, mint kísérni-támogat-
ni őket saját személyiségük 
kibontakoztatásában.

Kamaszkorra sok minden 
eldől. Ugyanakkor soha nem 
késő felülvizsgálni, hogy tet-
szik-e, ahogy a kapcsolatunk 
alakul. Mindig van lehetőség 
bizonyos változtatásokra is. 

Ha minden jól megy
A kamasz gyermekünk 

szóba áll velünk. Nem avat 
be életének minden részleté-
be, de tudunk arról, mi érdek-
li, milyen érzések, gondolatok, 

emberek, tevékenységek fon-
tosak neki. Vannak valódi, 
nem az Internetre korlátozó-
dó emberi kapcsolatai, nem 
vész a virtuális tömeg társas 
magányába. Sokfélének lát-
juk őt. Valamennyire been-
ged érzelmi élete viharaiba, 
nem visel állandó álarcot fe-
lénk, megnyugtatót sem. Van 
valami, amiben elmélyül. Le-
het, hogy nem iskolában ka-
matoztatható készség, de őt 
érdekli. Képes alkalmazkod-
ni különféle emberekhez, in-
tézményekhez, szabályokhoz. 
Lehet, vaskos véleménye van 
ezekről, és saját társadalom 
megalapításáról álmodozik, 
de néha végighallgatja a szom-
széd nénit, csak mert neki ez 
fontos. Tud tőlünk segítséget 

kérni. Nem kell, hogy minden 
nyűgjébe beavasson, de ha va-
lamivel nem tud megbirkózni, 
nem kell attól tartania, hogy 
tőlünk is csak kritikát kap érte. 
Ellentmond nekünk és kritiká-
val illet minket. Keresi a saját 
útját, határait, közben ízekre 
szedve a miénket, mert ez a 
dolga. Az életünk ennek elle-
nére sem kizárólag csatározás. 
Ne engedjük, hogy bármilyen 
téma aknamezővé változtassa 
a közös életünket!

Bízzunk benne!
Reméljük, hogy a döntései 

majd a boldogulását szolgál-
ják, vagy ha nem, majd kija-
vítja azokat, amikor ő is rá-
jön erre. Az, hogy nyitott és 
jó kapcsolatunk legyen, ezer-
szer fontosabb, mint hogy új-
ra leszögezzünk valamit, amit 
valószínűleg már nagyon sok-
szor hallott. Számos olyan 

kihívás van, amire csak ő tud 
felkészülni, és csalódás, buk-
tató, amitől nem tudjuk meg-
óvni. Amit biztosan adhatunk 
nekik, hogy ott vagyunk, ami-
kor igénylik ezt.

Ha nem megy minden jól
Azt látjuk, szélsősége-

sen levert, magányos, sem-
mi nem érdekli, teljességgel 
képtelen alkalmazkodni a 
felnőtt világhoz, netán vala-
miféle függőségre, devianci-
ára gyanakszunk, keressünk 
szaksegítséget! Úgy érez-
zük, a kapcsolatunkban sik-
lott valami félre, nem értjük 

A Szülő egyre inkább felfedezi egykori önmagát növekvő gyermekében,
és a saját annak idején (pedig mikor volt!) rendezetlen kamaszkori gondjai felszínre törnek, és akár falat is építenek közte 
és gyermeke között. Ez éppen egy remek lehetőség, hogy egy jó pillanatban, kettesben úgy beszélgessenek a felmerülő 
kamaszgondokról, hogy mesél hajdani megpróbáltatásairól és arról, hogy ő maga is nehezen lett túl egyes helyzeteken. Meg-
lepő módon, gyermekeinknek önmaguktól nem jut eszükbe, hogy szüleik is voltak gyerekek, gondokkal küszködő kamaszok, 
ezért kisebbrendűségi érzés alakulhat ki bennük.

egymást, nem tudunk (vesze-
kedés nélkül) kommunikálni, 
mélységesen elégedetlenek 
vagyunk vele, próbáljuk át-
gondolni, vajon ő milyennek 
lát minket? Naivnak, kriti-
kusnak, számonkérőnek, 
ítélkezőnek, érdektelennek, 
vagy nyitottnak, reálisnak, 
érdeklődőnek? 

Nem azért kell a saját reak-
cióinkkal foglalkoznunk, mert 
mi lennénk a hibásak, hanem 
azért, mert az az egy, amin 
változtatni tudunk. Ha műkö-
dik köztünk a kommunikáció, 
újra jó esélyünk van arra, hogy 
jól menjenek a dolgok… B.N.

Érzelmi viharok korszaka
 A szakember, Neményi Eszter szerint megoszlanak 
a vélemények arról, hány éves korukig van nevelő ha-
tású befolyásunk gyermekeink életére. 
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Ingatlanpiaci helyzetkép 2017 
  A tavasz mindig az 
ingatlanpiac fellendülé-
sét hozza magával. Be-
fektetési célból egyre 
többen vesznek lakást 
elsősorban a nagyvá-
rosokban, és a hitel-
felvételi kedv is nőni 
látszik.

Az elmúlt év lakásár 
növekedése idén lassulni 
látszik, így már nem szá-
míthatunk jelentős drá-
gulásra sem a bérlés, sem 
adás-vétel esetén. A buda-
pesti és nagyobb vidéki 
városok lakásárai 2016-
ban megugrottak az előző 
évekhez képest. Budapes-
ten egy belvárosi lakások 
négyzetméterenként akár 
1 millió forintot is érhet-
nek, de az újépítésű ingat-
lanok sem olcsóbbak:7-
800ezer Ft-ot kérnek el 
értük m2-enként

 Igazán nagy mozgo-
lódás az ingatlanpiacon 
egyedül a fővárosban ta-
pasztalható, ide köthető 
a legtöbb új építésű pro-
jekt is. Az országos átlag-
hoz képest is jellemzően 
jóval drágább négyzetmé-
teráron juthatunk álmaink 
otthonához, vagyis az ál-
talános lakáspiaci emelke-
dést ez is támogatja.

4

www.oc.hu/felezocsomag

8000 Székesfehérvár, Piac tér 30.
+36 22 504 733

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.
+36 22 796 931

MERT AZ OTTHONOM ÉN VAGYOK

Park Város 
Fűtőház utcában 84 lakásos 

minőségi társasház épül!

parkvarosfehervar.hu

 Märcz Ingatlan és HItelIroda 
Szfvár, Petőfi u. 3. • 22/503-000 • 20-9333-750 

A Tó-CooP Zrt. 
(2484 Gárdony-Agárd, Gesztenye sor 17/A.) 

bérbe adja a

47. számú 361 m2-es Kápolnásnyék 
központjában Fő u. 40 szám  

alatt található ABC Áruházát.
Bővebb felvilágosítást a 22/355-045 telefonon, 

illetve a 06-30/520-6411 telefonon  
8:00-12:00 óra között adunk.

2017 a lakás- és házépíté-
sek éve lesz

A várakozásokhoz képest 
lassabb a CSOK lakáspiacot 
támogató hatásának felfutá-
sa. A támogatások nagyobb 
része egyelőre használt laká-
sokhoz kötődik. Az új építésű 
lakások száma a fővárosban 

és annak környékén nőtt meg 
jelentősen, de az építési enge-
dély kiadásától az átadásig 
egyre hosszabb idő telik el.

Összességében elmond-
hatjuk, hogy vidéki viszony-
latban a CSOK-ból tervezett 
családi ház építések éve lesz a 
2017-es. Az igénylésen már túl 

Ingatlan indexA világ legdrágább háza
1,1 milliárd dolláros áron az ingatlanpiacra került a világ legdrágább háza. Az elképesz-
tően drága ingatlan Dél-Franciaországban van, Saint-Jean-Cap-Ferrat városkában és 
a kastély hivatalos neve Villa Les Cèdres. A ház már az 1800-as évek végén is létezett, 
mostani állapota 1930-ra tehető. 
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eladó
ingatlanok

06-20/9160-575
www.oreghegyi.hu  

Eladó ingatlanokat keresünk  
készpénzes belföldi-külföldi  

ügyfeleinknek.
-  Öreghegyen 100 m2-es lakások ga-

rázzsal eladók 27,9 MFt
-  Belváros, belváros közeli 42-60-100 m2-

es tégla lakások eladók
-  Vezér utcáknál 4 szoba nappalis ház 

nagy garázzsal eladó 39,5 MFt
-  Feketehegyen egyszintes, 12 éves 

3+nappalis hangulatos ház garázs-mű-
hellyel eladó 36,5 MFt

-  Őrhalmi Szőlők: 4 hálószoba nappa-
lis ház 2 garázzsal nagy telekkel eladó 
29,7 MFt.

-  Felsővárosban egyszintes felújított, 
egyedi, 160 m2-es lakóház több garázs-
zsal hobbihelyiségekkel, nagy telken 
eladó.

-  Öreghegyen új építésű 4+nappalis 
minimál stílusú lakóházak 2 gk beállá-
sos garázsokkal eladók

Szfvár., Széchenyi út 2-4.

Bízza profikra ingatlanügyeit!

Országos Ingatlan Hálózat

•  Öreghegyen, új építésű, 4 szoba, nappa-
lis, családi ház, nagy terasszal, kerttel el-
adó: 43,9 M Ft-tól. Tel: 06-70/424-4936

•  Csóron, nívós családi ház, 134 nm-es, 
amerikai konyhás, nappali, 3 hálószoba, 
garázzsal eladó. Tel: 06-70/633-0048

•  Székesfehérváron, április végén költöz-
hető, kulcsrakész, új építésű 3 szoba 
nappalis társasházi lakás, terasszal, kert-
kapcsolattal 26,6 M Ft-tól eladó. Tel: 06-
70/907-4709

•  Gárdonyban, újszerű 48 nm-es 1,5 szo-
bás, tégla lakás eladó: 11,5 M Ft-ért. Tel: 
06-70/886-6606

•  Székesfehérváron, új építésű, 3 szobás, 
családi ház 28,5 M Ft-tól megvásárolható. 
Tel: 06-70/676-7645

•  Székesfehérváron, kulcsrakész, új épí-
tésű társasházi lakások megvásárolhatók 
305 ezer Ft/nm-ért. Tel: 06-70/637-6763

•  Belváros kedvelt részén, új építésű, tár-
sasházi lakások 18,5 M Ft-tól megvásá-
rolhatók. Tel: 06-70/907-4709

Ha venne, ha eladna, 
irodánkat hívja!

Keresünk-kínálunk  
eladó ingatlanokat  

Székesfehérváron és környékén.
Kedvező feltételekkel  

eladjuk ingatlanát.
Egyeztetett időpontban állunk  

Kedves Ügyfeleink rendelkezésére. 

Ingatlanközvetítő Kft
Szfvár, Távírda u. 2. fsz.

Hétvégén is hívható
06-20/9788-758

pici@datatrans.hu
piciiroda.ingatlantajolo.hu

van a többség, így már csak a 
megvalósítás van hátra.

 
Tavasszal költözünk!
Az alacsony kamatkörnye-

zet és az egyre kedvezőbb 
feltételekkel nyújtott hitelek 
miatt újra megélénkült a be-
fektetési célú adás-vétel. Aki 
nem kíván élni a CSOK-kal, 
már az is bátrabban vállal hi-
telt, amit a mutatók is tükröz-
nek: 2016 első felében már 
47%-kal több hitelt helyeztek 
ki, mint az azt megelőző év 
azonos időszakában

Pontosat jósolni senki nem 
tud, mivel a statisztikai adatok 
is csúsztatva érkeznek, de ha 
hinni lehet az előrejelzések-
nek, akkor idén lesz esélyünk 
jó áron eladni a lakásunkat és 
venni egy olyat végre, ami-
lyenre szükségünk van.

Miért legyen új építésű?
Jövőre már az új építésű laká-

sok első ütemei megérkeznek, 

amire már fel lehet majd hasz-
nálni a CSOK-ot is. 

 Többek között az áfa-csök-
kentés is hozzájárult, hogy egy-
re több ingatlanfejlesztő kezd 
neki a munkának a fővárosban 
az ország vidéki nagyvárosai-
ban  és azok agglomerációiban. 
A következő években végre az 
új építésű lakásokból is lesz 
valós kínálat, viszont ezek fel-
építésének költségei egyre ma-
gasabbak. Egyrészt a munka-
erőhiány, másrészt a jelentkező 
alapanyaghiány miatt. Nincs 
mit tenni, aki az új építésű la-
kásokat preferálja, annak mé-
lyebben a zsebébe kell nyúlnia.

Az új építésű lakásoknál az 
árat a magasban tartó tényező 
az is, hogy a bankok az ingat-
lanfejlesztőknek csak nagyon 
konzervatív árazás mellett ad-
nak hitelt. Viszont, ha ezeket a 
költségeket a fejlesztő ki akar-
ja gazdálkodni, akkor ehhez 
mérten nagyobb árat is kell 
meghatároznia.

 
 

A KSH nemrég publikált 
adatainak alapján bruttó 
átlagkereset országos szin-
ten 263 200 Ft volt 2016. ja-
nuár és december között. 
A nettó bérek tekinteté-
ben az átlagkereset orszá-
gos viszonylatban 175 000 
Ft volt, családi kedvezmé-
nyekkel együtt 182 200 Ft. 
A lakásárak azonban  ennél 

Ingatlan index
sokkal nagyobb ütemben 
emelkedtek: 2016-ban a net-
tó bérek ugyan 7,8 százalék-
kal nőttek, a lakásárindex 
és a kínálat átlagár alapján 
a lakásárak viszont 10-11 
százalékkal.

Jobban nőttek a lakásárak a béreknél
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Állásinterjú: ha ezt kérdezik, meneküljünk!
Tervezi a gyerekvállalást a jövőben? Mennyire ér rá hétvégenként? Hajlandó fizetni a továbbtanulásért karrierfejlődésének 
érdekében? Mennyit keresett az előző munkahelyén A legfontosabb, hogy végig szem előtt tartsuk: az állásinterjú egy kettős 
folyamat, nem csak arról szól, hogy minket felvételiztetnek, mi magunk is felvételiztetjük a munkaadót. 

Érvényes a készlet erejéig, vagy a feltüntetett akció végéig. Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazza. Az esetleges elírásokét és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Székesfehérvár, Mártírok útja 70-72.   Nyitva tartás: H-P: 9.00-18.00, Szo: 8.00-14.00, V: ZÁRVA   Tel.: 30/228-4520

EGYEDI KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE
FELMÉRÉSTŐL A KISZÁLLÍTÁSIG ÉRDEKLŐDJÖN 

ÜZLETÜNKBEN!

BRW  TERMÉKEK
NAGY  VÁLASZTÉKBAN

Kárpitozott bútoraink több féle színben is elérhetőek!

AXEL BÚTORÁRUHÁZ
Érv.: Febr. 24 - Márc.2.

SHINE szekrénysor
LED fénnyel, üvegpolcokkal, 280 cm RAKTÁRON!

119.900 Ft

AKCIÓS 
rugós franciaágy 

160x200 cm

ÍRISZ franciaágy 
extra rugós, 160x200 cm

59.900 Ft119.900 Ft

MARA kanapé
rugós, 230x140 cm

FAN sarokülő
rugós, 285x165 cm

109.900 Ft

184.900 Ft

ANNA blokk konyha
200 cm, mosogatóval + szifonnal

ANGÉLA blokk konyha
LED fénnyel, mosogatóval, 240 cm

LEILA blokk konyha
LED fénnyel, gránit mosogatóval, 225 cm

115.900 Ft 151.900 Ft 144.900 Ft126.900 Ft

ZILLE konyha
mosogatóval + porcelán
fogantyúval

INEZ kanapé
hullámrugós, ágyazható 

Fekvő felülete: 
196x147 cm

89.900 Ft

PANNA 
étkező
6 személyes

71.900 Ft

MILANO szekrénysor
360 cm

124.900 Ft

NESTOR sarok
nyitható, fekvőfelület: 130x243 cm

259.900 Ft

ATLANTA szekrénysor
330 cm, santana/canterbury

129.900 Ft

SUNSET 
vitrinkombináció
LED fénnyel, 
üvegpolcokkal, 
270 cm

74.900 Ft

KYLIE 
vitrinkombináció
LED fénnyel, 
üvegpolcokkal, 
280 cm

109.900 Ft
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Állás

VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.
Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Elektromos karbantartó
Elvárások:
•  Szakirányú végzettség

Feladatok: 
•  Elektromos javítások, hibaelhárítások elvégzése tesztereken, 

a biztonságtechnikai előírások figyelembevételével;
•  Teszterek, berendezések állapotának folyamatos 

ellenőrzése, karbantartások elvégzése

Gépi anyagmozgató 
(targoncavezető)

Elvárások:
•  8 általános iskolai végzettség
•  Targoncavezetői jogosítvány (vezetőüléses, dízel 

targoncához)
•  „B” kategóriás jogosítvány előny 

Amit kínálunk:
•  Versenyképes fizetés
•  Havi nettó: 15.000 Ft Cafeteria
•  Kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér, év végi juttatás, 

szociális, sport és kulturális lehetőségek, iskolakezdési 
támogatás)

•  Térítésmentes szerződéses járat számos településről
•  Premizált dolgozói ötletrendszer
•  Tiszta, kultúrált, modern, klimatizált munkakörnyezet, jó 

munkahelyi légkör
•  Határozatlan idejű szerződés
•  3 műszakos munkarend
•  Biztos háttérrel rendelkező stabil munkahely, hosszú távú 

munkalehetőség

Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Jelentkezéseket várjuk: 
VIDEOTON EAS KFT. – Humánpolitika

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
231-es épület

Tel: 22/533-805; 22/ 533-604

Az elektronikai  
bérgyártással foglakozó 

Albacomp EA Elektronika Kft. 
munkatársat keres  

a következő munkakörbe:

SMT GÉPKEZELŐ
Amit kínálunk:
-  iparági átlag feletti bér, 
-  cafetéria, 
-  utazási költségtérítés,
- 1 műszak, 
- családias légkör, 
-  hosszú távú  

munkalehetőség

Elvárások:
-  SMT gépeken szerzett 

több éves tapasztalat,
- alkatrészek ismerete

palyazat@albacomp.hu 
Tel.: 22 / 515-477

Juttatások:  Versenyképes bér   Utazási költségtérítés   Képzések  Havi bónusz   Családias légkör 

• méréstechnikus • szerszámkarbantartó • operátor • 
tömbszikra forgácsoló • szerszámalkatrész bemérő
• vevői kapcsolattartó • fröccsöntő gépbeállító pozíciókra 

A fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzokat kérjük a hr@simonceg.hu  
e-mail címre megküldeni. További információ: www.simonceg.hu.

Állásajánlataink
A kőszárhegyi SIMON Műanyagfeldolgozó bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keres kollégákat

CNC gépkezelő
CNC vezérlésű gépek kezelésére

Elvárásaink:
•  CNC végzettség és/vagy gyakorlat 
•  rajzolvasási ismeret és gyakorlat
•  igényes munkavégzés
•  3 műszakos munkarend vállalása
Előny: gyártásban szerzett tapasztalat,
emelőgépkezelői végzettség

Festőgép- 
kezelő

Elvárásaink:
•  2, időszakosan 3 műszak vállalása
•  hasonló gépek kezelésében  

szerzett tapasztalat
Előny: festékek ismerete,  
autófényező végzettség 

A Jüllich Glas Holding Zrt. az alábbi munkatársait keresi:

Jelentkezés: magyar nyelvű önéletrajzzal az állás megnevezésével  
postai úton a 8000 Szfvár, Holland fasor 5. címre vagy e-mailben  

a human@jullichglas.hu címen

Amit mi kínálunk: stabil munkahely hosszútávra,
versenyképes bér +cafetéria (próbaidőben is), utazási költségtérítés,

kulturált munkakörnyezet

JÖJJÖN HOZZÁNK 
KÉT MŰSZAKBAN DOLGOZNI!

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk,
 csapatunk bővülése és fejlődése érdekében 

keres új munkavállalókat az alábbi munkakörökben:

CNC Gépkezelő 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

Elege van a folyamatos műszakból?

Feladatok:
• CNC gépek kezelése,
•   Mérési, dokumentálási feladatok kezelése,
• Szerszám cserék elvégzése,
• Önálló munkavégzés,
Elvárások:
· szakirányú CNC végzettség
· rajzolvasási készség
· precíz munkavégzés
Előny:
•  CNC gépek beállításában és több éves gyártói  

környezetben szerzett tapasztalat,
• Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,
Amit kínálunk:
• Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
• Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
• Utazási költségtérítés, 
• Lakhatási támogatás,
• Szakmai fejlődések támogatása

Meddig lehet használni az őszi 
szemeszterben érvényesített 
diákigazolványokat?

A felsőoktatási diákiga-
zolványokat félévente kell 
érvényesíttetni - a januári 
vizsgaidőszakban több ez-
ren fejezték be az egyetemet, 
főiskolát, ők már nem sokáig 
használhatják ki a diákked-
vezményeket. Az őszi sze-
meszterre érvényesített di-
ákigazolványokkal március 
31-ig utazhatnak, vásárolhat-
nak kedvezményesen.
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Jelentkezés módja:
Amennyiben a fenti lehetőség felkeltette figyelmét és szívesen csatlakozna csapatunkhoz, kérem, küldje el önéletrajzát  
a következő e-mail címre: hr@hu.gestamp.com vagy hozza be személyesen hozzánk. Kérdés esetén a követ-
kező telefonszámon tud érdeklődni: +36 22/560–621. 
Címünk: 8060 Mór, Akai u. 3.

A GESTAMP Hungária Kft. – a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójaként, 
közel 100 ipari és gyártó vállalattal, 30.000 alkalmazottal – globális megoldá-
sokat kínál a hegesztett és hidegen préselt karosszéria elemek tekintetében. 
Professzionális csapatunknak és magas színvonalon automatizált gépparkunk-
nak köszönhetően olyan neveket üdvözölhetünk Vevőink között, mint a GM, 
Porsche, Fiat, Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën és Renault.

Móri termelőegységünkbe keresünk  
szakmailag elhivatott, agilis munkatársakat  

a következő pozíciókba: 

OperátOr
Hegesztő

Amit kínálunk:
–  Versenyképes juttatási csomag
–  Céges buszjárat, határozatlan idejű szerződés
–  Professzionális csapat és modern, multinacionális környezet
–  Hosszú távú, stabil munkalehetőség egy folyamatosan növekvő cégnél
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Állás
Oktatás

HA MUNKÁT KERES, VAGY VÁLTANI SZERETNE, 

JELENTKEZZEN!
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 

AZONNALI KEZDÉSSEL SZÉKESFEHÉRVÁRRA!

MUNKALEHETŐSÉGEINK KÖZÜL:

�    GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
• TARGONCAVEZETŐ
• ÖNTÖDEI MUNKÁS
• CSOMAGOLÓ
• BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
• RAKTÁRI MUNKATÁRS

AMIT KÍNÁLUNK:

• MAGAS ALAPBÉR
• BÓNUSZRENDSZER
• CAFETERIA
• TÁMOGATOTT BEJÁRÁS
• HOSSZÚ TÁVÚ ÉS BEJELENTETT MUNKA

KÜLDJE EL ÖNÉLETRAJZÁT A szekesfehervar@manatwork.hu 
E-MAIL CÍMRE A POZÍCIÓ MEGNEVEZÉSVEL, HÍVJON MINKET VAGY 

ÍRJON SMS-T A +36 20 967 3093 VAGY +36 20 339 6256 TELEFONSZÁMRA. 

JELENTKEZZEN FACEBOOK ÜZENETBEN A 
www.facebook.com/manatwork.hu OLDALON!
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• CAFETERIA
• TÁMOGATOTT BEJÁRÁS
• HOSSZÚ TÁVÚ ÉS BEJELENTETT MUNKA

KÜLDJE EL ÖNÉLETRAJZÁT A szekesfehervar@manatwork.hu 
E-MAIL CÍMRE A POZÍCIÓ MEGNEVEZÉSVEL, HÍVJON MINKET VAGY 

ÍRJON SMS-T A +36 20 967 3093 VAGY +36 20 339 6256 TELEFONSZÁMRA. 

JELENTKEZZEN FACEBOOK ÜZENETBEN A 
www.facebook.com/manatwork.hu OLDALON!

Elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végzettség
•  Egészségügyi alkalmasság
•  Jó látás- és kézügyesség
•  Sikeres felvételi teszt
•  3 műszak vállalása (5 napos munkahét)
Előny:
•  SMT területen min. 1 éves munkatapasztalat
Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag
•  Kezdő bér: 140.000-150.000 Ft
•  Havi nettó 15.000 Ft cafeteria
•  Teljesítményarányos mozgóbér
•  Gépkezelői pótlék
•  Stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Helyi bérlet támogatás
Munkavégzés helye:
•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Összeszerelő  
és 

Gépkezelő

Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.

29.sz. épület
E-mail: human@aut.videoton.hu

Tel.: 06/22/533-537

Autóelektronika Kft.
Autóipari elektronikai vezérlések összeszereléséhez saját állományába, 

határozatlan időre az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Érdeklődni a 06-30/7488-637  
telefonszámon lehet.

Lakatos vagy vízvezeték  
szerelői végzettség előnyt jelent.

A Magyaralmási Agrár Zrt.  
állást hirdet 1 fő részére 

   
   

szarvasmarha telepére.

Versenyképes jövedelem,  
próbaidő után Cafeteria 

juttatás.

karbantartó  
munkakörben

A gárdonyi Vital Hotel Nautis **** 
superior szállodába munkatársat 
keresünk a következő pozíciókba:

FELSZOLGÁLÓ,  
CUKRÁSZ, 
LONDINER, 

SZOBAASSZONY
Önéletrajzát az info@hotelnautis.hu  

e-mail címre, telefonos érdeklődéseiket  
a 22/570-115-ös számon várjuk.

Felsőoktatási és  
Tanfolyamszervező Kft.

A Minerva 90 Felsőoktatási és  
Tanfolyamszervező Kft.  

idén is folyamatosan indítja  
felnőttképzésben tanfolyamait,  

esti/hétvégi/csoportos képzésekben.

OKJ? Munka mellett tanulnál?  
Szakképzés? Tovább képeznéd magad?

MI SEGÍTÜNK!

Részletek a honlapunkon!
Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft.
Szfvár, Móri út 16. Tel. : 22/501-665, 06-20/2830-442

e-mail: info@minerva90.hu 

www.minerva90.hu

KIEMElT KépzéSEINK:
Vállakozási mérlegképes könyvelő OKJ 5534407

Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ 5134402
Bérügyintéző OKJ 5134401

Közbeszerzési referens OKJ5234301
Targoncavezető, emelőképkezelő, földmunkarakodó és  

szállítógépkezelő OKJ 3258202
Pénztárkezelő és valutapénztáros OKJ 5134303

Pedagógiai és Családsegítő munkatárs OKJ 5414002
Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ 5414001

Gyógymasszőr OKJ 5472604

3,5 százalékos gazdasági növekedés
Az Európai Bizottság hétfőn Brüsszelben közzétett téli gazdasági előrejelzésében idén 3,5 százalékos, jövőre pedig 3,2 százalékos gazdasági növekedésre 
számít Magyarországon. A bizottság szerint a következő időszakban várhatóan élénkülni fognak a beruházások, és tovább nő a háztartások fogyasztása 
is. A várakozások szerint növekedésserkentő hatása lesz, hogy a kormány novemberben fokozatos minimálbéremelésről, járulékcsökkentésről és a 
társasági nyereségadó mérsékléséről állapodott meg a szociális partnerekkel, minthogy a magasabb bérek a fogyasztást, az alacsonyabb adók pedig a 
befektetések növekedését vonják maguk után. A szakemberek arra is számítanak, hogy tovább csökken a magyarországi munkanélküliség.

Felmond vagy 
kirúgják? 
Nem mindegy, ki lép!

Nem ritka, hogy a mun-
kavállaló és a munkáltató 
is legszívesebben szabadul-
na egymástól. Mindkét fél a 
munkaviszony megszünte-
tésében látja a megoldást, 
de nem mindegy, hogy ki 
teszi meg a döntő lépést. A 
jogkövetkezmények ugyan-
is jelentősen eltérnek, attól 
függően, ki mond fel.

Ezekre a dátumokra figyeljen márciusban, ha nem akar lemaradni
Március 1.: Fiatal gazda pályázat: 37,7 milliárd forintos keretösszeg, mértéke 40 000 eurónak 
megfelelő., 15.: Törzstőke emelés határideje, 28.: Versenyképességi és Kiválósági Együttmű-
ködések pályázat értékelési nap., 31.: Kereskedelmi és Iparkamarai regisztrációs díj befizetési 
határidő,  Gázkereskedő-váltás határideje a legtöbb kis- és középvállalkozás számára
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A gabona és vetőmag nagykereskedelemre specializálódott Axereal Hungary Kft. 
csapatának bővítésére keres munkatársat az alábbi munkakörbe

Gabonatároló telephelyvezető – aGárd telephely
Fő Feladatok:
•  a telephely tevékenységének megszervezése, irányítása és ellenőrzése,  

a munkatársak munkavégzésének felügyelete
•  a telepre beérkező áruk, termények átvétele és minősítése
• a tárolt áruk, termények minőségének megőrzése
• az áruk, termények kitárolása, minősítése 
• a raktárkészlet nyilvántartása, ellenőrzése
•  a műszaki berendezések, megfelelő állapotának biztosítása, javíttatások, 

karbantartások megszervezése
• a telephely megfelelő rendben tartásának biztosítása

elvárások:
• középfokú végzettség
• alapfokú számítógépes ismeretek (Word, Excel)
• minimum 1-2 év raktározási, telephelyi gyakorlat
• jogosítvány
•  magasban történő munkavégzésre, valamint zárt térben történő  

munkavégzésre való alkalmasság
• rugalmas időbeosztásban történő munkavégzésre való készség

előnyt jelent:
•  targoncavezetői jogosítvány, homlokrakodó gép kezelői engedély,  

szárítókezelői engedély
• logisztikai, raktározási végzettség

amit kínálunk:
• stabil, megbízható vállalati háttér  • alapbér és kafetéria
• folyamatosan fejlődő technológiai háttér • előrelépési lehetőség

munkavéGzés helye: agárd
jelentkezés módja: telephelyvezetoaxereal@gmail.com 
                     2484 Agárd, Pálmajor HRSZ 095/1, 8-16 óra között
jelentkezési határidő: 2017. március 6.

Állás
Felgyorsult világunkban 

úgy tűnik, hogy egyre több 
mindent elintézünk, a való-
ság azonban sokszor éppen 
az ellenkezője. Mit jelent 
pontosan a multitasking? A 
multitasking megosztott fi-
gyelmet jelent, vagyis „egy-
szerre” több dolgot végzünk, 
ami a gyakorlatban különbö-
ző feladatok közti gyors „ug-
rálást” jelent.

Az effajta munkamódszer 
kialakulásáért részben a vál-
lalati kultúra felelős. A kollé-
gáktól sokszor azonnali vá-
laszokat várnak, a kiadott 
feladatokat sürgősen el kell 
intézni, és általánosságban 
véve kevés az idő az elmé-
lyülésre. Több cég is elvárás-
ként fogalmazza meg, hogy 
az ügyfelektől beérkező le-
veleket pár órán belül meg 
kell válaszolni, de még olyan 
cégeknél is, ahol nem ügy-
félszolgálati munkát végez-
nek, az állandó online vagy 

telefonos „jelenlét” alapkö-
vetelmény. Egy ilyen kör-
nyezetben nem csoda, ha 
a munkavállaló nem mer, 
vagy nem tud magának 
olyan, pár óra hosszát elkü-
löníteni, amikor egyszerre 

csak egy dologra koncentrál, 
fókuszáltan. A multitasking 
így felaprózza, felőrli a hét-
köznapokat. Attól való félel-
münkben, hogy valamiről 
lemaradunk, semmit nem 
tudunk elintézni teljesen. 
Mindenbe belekapunk, de 
nem fejezzük be a folyama-
tokat, nem érünk a végére 
semminek.

Sajnos magas teljesítmény-
kényszer van jelen a munka-
erőpiacon, így sokan próbá-
lunk egyszerre több feladatra 
is összpontosítani. E-mail írás 
közben telefonálni és befejez-
ni egy leadandó anyagot. Vala-
melyik biztosan háttérbe szo-
rul, és csak akkor vagyunk 
képesek esetleg egyszerre 
több dolgot csinálni, ha az 
alapfeladat teljesen rutinsze-
rű, nem igényel semmilyen 
odafigyelést. Ekkor azonban 
a rutinfeladat elvégzésében 
való hibáinkat nem szűrjük 
ki. Tudatossággal és gyakor-
lással lehet a teljes, fókuszált 
koncentrációt egyik dologról 
a másikra váltani hatékonyan, 
ez azonban sok energiát kér 
tőlünk és növeli a stresszt. Pél-
dául egy projektvezető, ren-
dezvényszervező, alapvetően 
vezetői pozícióban lévő vala-
ki jó, ha tud váltani, de fon-
tos, hogy tudja azt is, mikor 
érdemes a váltást megtenni 
és mikor érdemes benne ma-
radni egy adott feladatban, és 
későbbre halasztani dolgokat.

Mi az a Multitasking?

Mérséklődött a természetes fogyás
Az előzetes adatok szerint 2016-ban 93 100 gyermek született, 1,5 százalékkal több, mint az előző évben. 
A 126 900 halálozás 3,6 százalékos csökkenést jelent a 2015. évihez képest. A természetes fogyás 33 
800 fő volt, 6207-tel kevesebb az egy évvel korábbinál.
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A Bentelernél dolgozni – partnerség 
perspektívával

Mutassa meg, 
mit tud!
Elkötelezett munkatársakat 
keresünk, akik céltudatosan 
és felelősségteljesen végzik 
munkájukat. Mi tudjuk, hogy 
folyamatos fejlődésünk 
dolgozóink odaadásából 
fakad. 
Csatlakozzon a világ egyik 
legsikeresebb autóipari 
beszállítójához! 
A világszerte ismert Benteler
csoport 30.000 dolgozót 
foglalkoztat,170 különböző 
telephelyen, 38 országban.

A Benteler Autótechnika Kft. 

Operátor
munkatársat keres
betanított munkára

Dinamikusan fejlődő, német tulajdonú vállalatunk motortéri csövek
és kipufogórendszerek gyártásával foglalkozik. Vevőorientáltság,
elkötelezettség, szakértelem és lojalitás jellemzi dolgozóinkat,
akiknek sikereinket köszönhetjük.

Az ideális jelölttel szemben támasztott elvárások:
 minimum általános iskolai végzettség, betöltött 18. életév
 nagy fokú monotónia tűrés
 műszaki érzék
 precíz, pontos munkavégzés
 kiváló látás
 többműszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
 teljesítménybérrel, műszakpótlékkal  akár nettó 125.000 forint,  

2 hétvégi túlórával akár nettó 145.000 forint/hó
 heti 38 órás munkavégzés 30 perces munkaközi szünetekkel
 Cafeteria: 24.500 Ft/hó a belépést követően
 munkatárs ajánló program (nettó 20.000 Ft minden új 

munkatárs után)
 13. havi fizetés
 ötletpénz
 jubileumi pénz
 határozatlan idejű  munkaszerződés
 hosszú távú munkalehetőség
 ingyenes céges buszjáratok 

A munkavégzés helye: Mór

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük küldje el fényképes
önéletrajzát a hr.mor@benteler.com email címre vagy adja le
fényképes jelentkezési lapját portánkon.

Elérhetőség:
Benteler Autótechnika Kft.
8060 Mór, Akai u. 5. 
telefon: 22/881-172

Great Lakes Hungary Kft.  felvételt hirdet 
a következő munkakörökbe:

hegesztő, csiszoló, összeszerelő, 

8 órás munkarendbe
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 13.

Amit kínálunk: 
•  Határozatlan idejű szerződés a próbaidő lejárta után
•  Távolsági bérletet 100% ban támogatjuk
•  Cafetéria rendszer
•  Hosszútávú, stabil munkalehetőség

Fényképes önéletrajzokat az allas@greatcabinets.hu email 
címre vagy személyesen a Zsurló u. 13. szám alatt várjuk.

stancológép kezelő, élhajlító, 
hegesztő, csiszoló, összeszerelő, 

betanított munkás 

stancológép kezelő, 
élhajlító, hegesztő, 

csiszoló, összeszerelő 

Építőipari Generál kivitelezői cég

Tel: +36 20 9231 458 
E-mail: info@epitokarbantarto.hu

Kőműveseket vagy kőműves
brigádokat, festőt felvesz hosszú távra.

Bérezés megegyezés szerint.

Elvárások:
•  Középfokú  szakirányú végzettség
•  Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
•  Ipari villanyszerelésben vagy erősáramú 

berendezésgyártásban való jártasság 
•  PC kezelési ismeretek
•  Egészségügyi alkalmasság

Előny:
•  PLC  és vezérléstechnikai ismeretek

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag
•  Havi nettó 15.000 Ft cafeteria
•  Teljesítményarányos mozgóbér
•  Stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Helyi bérlet támogatás
•  1 műszakos munkarend (5 napos munkahét)

Munkavégzés helye:
•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Villanyszerelő

Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.

29.sz. épület
E-mail: human@aut.videoton.hu

Tel.: 06/22/533-537

Autóelektronika Kft.
Saját állományába, határozatlan időre az  

alábbi pozícióba keres munkatársat:

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06-70/317-9946

Varrónő
Teljes munkaidős állás.

Feladatok
•  ipari varrógépeken nehézáru varrása
• munkaterület tisztántartása
Elvárások
•  minimum 8 általános iskolai 

végzettség
•  varrógép kezelői tapasztalat
•  két műszakos munkarend vállalása
•  pontos, precíz munkavégzés
Előnyök
•  kárpitos végzettség, vagy ezen a 

területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható 

munkahely
• kulturált munkakörnyezet
Munkavégzés helye
Székesfehérvár

Egy jó munkahelyi légkörben 
nincsenek generációs problémák

A munkahelyen valószí-
nűleg az X és a Z generáció 
lesz az, amely korosztály-
ban a legtávolabb áll egy-
mástól, az X az 1960-as-70-
es években, míg a Z a 2000-es 
években született. Előbbiek 
a munkaerőpiac senior po-
zícióit töltik be, tapasztalt 
szakemberek, utóbbiak pe-
dig mostanában érkeznek, 
vagy fognak érkezni a válla-
latokhoz gyakornokként, il-
letve néhány év múlva főál-
lású munkatársként.

Az X generáció sokszor, 
mint saját gyerekét, úgy ke-
zeli a Z generáció tagjait, te-
hát van egy megengedő hoz-
záállás feléjük. Generációs 

szakadékról nem beszélhe-
tünk, főleg, hogy a Z gene-
ráció nem egy konfrontáló-
dó generáció. Nem keresik 
az összeütközést, nincs az a 
„majd én megmutatom” mo-
tiváció bennük. Sokszínűen 
élik az életüket, a karrier még 
nem első számú szempont, 
jobban koncentrálnak a ma-
gánéletre, az internetre, a tár-
sas kapcsolatokra.
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06-70/317-9946

Csomagoló
Feladatok
•  áru kézi csomagolása, címkézése, 

palettára helyezése
•  csomagolt termékek felkészítése a 

szállításra
•  árumozgatás
•  munkahely rendben tartása
•  dokumentációk vezetése
Elvárások
•  minimum 8 általános iskolai végzettség
•  két műszakos munkarend vállalása
•  pontos, precíz munkavégzés
•  megbízhatóság
Előny
•  csomagolói tapasztalat
Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható munkahely
•  kulturált munkakörnyezet
Munkavégzés helye
Székesfehérvár

Stabil céges háttérrel rendelkezni, komoly, szakmai munkát végezni, családias légkört
teremteni, mosolyogva dolgozni, munkatársakból barátokká válni… Ez a dm!

Egyedi cégkultúránknak köszönhetően vállalatunk az elmúlt időszakban 
„Legjobb munkahely˝ és „Családbarát munkahely˝ díjjal gazdagodott a másod-
szorra elnyert ˝Legvonzóbb munkáltató a kiskereskedelemben” elismerés mellett.

Amennyiben szeretne részese lenni sikereinknek, 
akkor most lehetősége nyílik munkatársként csatlakozni az alábbi pozíciónkba:

Amennyiben szívesen csatlakozna a dm csapatához,  
a www.dm-drogeriemarkt.hu Karrier oldalán 

az „Állásajánlataink” menüpont alatt 
február 28-ig jelentkezzen a pozícióra!

Főbb feladatok
n A dm üzletpolitikájának megvaló sítása
n Hatékony készletgazdálkodás, pontos

készletvezetés, áruátvétel, üzletkép ki-
alakítása az utasításoknak megfelelően

n Szakszerű tanácsadás a vásárlók részére,
reklamációk kezelése személyesen

n A napi munka során felmerülő 
problémák kezelése

n Az eladó-pénztáros munkatársak 
fejlesztése

n Pénztárosi feladatok ellátása: 
kasszázás, árufeltöltés, munkaterület
rendben és tisztán tartása

n Az üzletvezető helyettesítése

Munkakör betöltésének feltételei 
n Középfokú szakirányú kereskedelmi

végzettség
n Legalább 2-3 év szakmai tapasztalat
n Felhasználói szintű számítógépes 

ismeret
n Pontos, precíz munkavégzés
n Jó kommunikációs képesség
n Önálló és csapatban történő 

munkavégzésre egyaránt képes
n Jó problémamegoldó képesség

Munkakör betöltése során 
előnyt jelent 
n Vezetői tapasztalat

Az üzlet címe: Mór, Szent István tér 5/A.

ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES
heti 30 órában

határozott idejű munkaviszony (1 év)

Jelentkezni 2017. március 1-ig lehet, kizárólag a 
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. Karrier oldalán 

(www.karrier.drv.hu).
E-mailben, vagy postán elküldött jelentkezéseket 

nem áll módunkban figyelembe venni.

A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
Velencei Üzemvezetősége

CSATORNAHÁLÓZAT 
SZERELŐ, KARBANTARTÓ 

munkakörbe munkatársakat keres.
A munkavégzés helye: Kincsesbánya

A munka betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A pozíció
A logisztikai iparban elengedhetetlen a folyamatos 
tanulás, a nyugodt munkakörnyezet és a professzio-
nális munkakörülmények. Mi tudjuk, hogy kimagaslót 
nyújtani csak megfelelő körülmények között lehet. 

A beléptetés 2017 júniusától szeptemberéig 
folyamatos az újonnan nyíló raktárba 
és logisztikai központba!

Amit ajánlunk:
+ Érdekes, sokszínű feladatok egy dinamikus 
   és motivált csapatban,
+ biztos munkahely és barátságos munkahelyi 
   légkör,
+ alapbér + cafeteria + műszakpótlék, év végi 
   rendkívüli bónusz, munkaruha, bejárás támogatása   
   (céges buszok a környező településekről), 
+ busz/vonatbérlet támogatása, 
   saját gépkocsihasználat támogatása.

Érdeklődjön e-mailben vagy telefonon: 
info.paty@kuehne-nagel.com 
Jelige: Páty
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-888-555

A világ 100 országában, 1200 helyszínen, több 
mint 69 000 alkalmazottjával a Kühne + Nagel 
a világ egyik vezető logisztikai vállalata.Tudjon meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

HOGYAN TUDUNK
FOLYAMATOSAN  KIMAGASLÓ LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTANI?

Péter
Raktári 
munkatárs

Raktáros
 Páty

Feladatok:
+  Bejövő áru fogadása,
+  beraktározása a raktárba,
+  kivételezés a raktárból,
+  egyéb anyagmozgatási feladatok,
+  áruátvétel. 
Elvárásaink:
+  Minimum befejezett általános iskolai végzettség,
+  targoncavezetői engedély 
    (OKJ+3324+3312+3313),
+  pontos és precíz munkavégzés,
+  több műszakos munkarend vállalása,
+  csapatjátékos, ügyfélközpontú hozzáállás.

Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői 
engedély megszerzésére, vagy már meglévő 
engedély frissítésére!

Állás
Oktatás

A fordított helyett kisebb áfát kérnek
A gabonafélék és az olajos magvak áfakulcsának öt százalékra csökkentését kezdeményezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018 elejétől, 
amikor megszűnik a fordított adózási lehetőség. Győrffy Balázs, a köztestület elnöke emlékeztetett: az Európai Unió 2018. december 31-ig 
tette lehetővé a tagállamoknak, hogy a gabonafélék és az olajos magvak vonatkozásában fordított adózást alkalmazzanak. Az érintett termé-
kek esetében felmerülhet a 18 százalékos áfakulcs alkalmazásának lehetősége is, de Győrffy Balázs szerint ez érdemben nem csökkentené a 
feketegazdaság újbóli térhódításának kockázatát, ezért javasolja a köztestület az érintett termékek 5 százalékos adókörbe vonását

Határt szabtak a túlórának
A munkavállalót a napi 

munkavégzés befejezése 
és a következő napi mun-
kavégzés megkezdése kö-
zött megillető napi pihenő-
idő szabályai 2017. január 
1-jével némileg megváltoz-
tak, szélesebb körben bizto-
sítva ezzel a munkavállalók 

számára a regenerációhoz 
szükséges időt.

A napi pihenőidő  leg-
alább egybefüggő tizenegy 
óra, amelyet a munkáltató-
nak kell biztosítania. Azaz, 
a munkáltató kötelezettsége, 
hogy a munkaidőt úgy osz-
sza be, hogy a munkavállaló 

számára legalább tizenegy 
óra megszakítás nélkül ren-
delkezésre álljon. A pihenő-
idő-számítás során a mun-
kavégzés befejezése és a 
következő napi munkavég-
zés kezdete közötti teljes 
időtartamot figyelembe kell 
venni, azaz abba beleszá-
mít például a munkavállaló 
munkába járáshoz felhasz-
nált utazási ideje is.
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VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása
Előny: 
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag  

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési      
támogatás)

•  Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai 

tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
•  Családias, jó munkahelyi légkör
•  Szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, 

Király Imre ügyvezető, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  

kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

Az ADIENT az autóipari üzletágban világszerte elsők között van az autóülés gyártásában.
Ezt több mint 80.000 munkavállalóval és 200 telephellyel biztosítjuk. 
Móron található dinamikusan növekvő gyárunkba jelenleg a következő feladatok ellátására keresünk munkatársakat:

Te vagy az igazi?  
Mi azok vagyunk.

Felvételi napok:
Személyesen minden hétfőn és szerdán 10.00–12.00 óra között,
ADIENT 2-es telephely Mór, Hammerstein utca 2.

OPERÁTOR, saját állományba
•  3 műszakban, havi bónusszal, 2 szombati túlórával akár 1.200 Ft-os órabér
•  Bruttó 40.350.- Ft/ hó Cafetéria (nettó 30.000.- Ft/hó)
•  80.000.- Ft/év jelenléti bónusz (20.000.- Ft negyedéves kifizetéssel)
•  Élet és balesetbiztosítás minden munkavállalóra 
•  Ingyenes buszjárat céges buszokkal
•  Ötlet pénz, megvalósulás esetén 2.000–300.000.- Ft/hó 
•  Jubileumi pénz
•  Új munkatárs ajánlási pénz 5.000–20.000.- Ft/fő
•  Hónap csapata 10.000.- Ft/fő jutalom 
•  Nyugdíjazáskor akár 4 havi átlagbér jutalom

A Közép-dunántúl i  
Országos Bv.  Intézet 

felvételt hirdet

•   Felügyelő  
feltétel: érettségi 

•    SzakorvoS  
feltétel: orvosi diploma, szakorvosi 
oklevél

•    előadó  
feltétel: érettségi,pszichológiai 
asszisztens

•   PártFogó  
Felügyelő 
feltétel: pszichológus, közigazgatási 
szakértő, szociológus, pedagógus, 
szociális munkás, gyógypedagógus, 
jogász, szociálpedagógus, vagy 
igazgatásszervező végzettség 

munkakör betöltésére.

egyéb felvételi feltételek:  
büntetlen előélet,  

magyar állampolgárság.
Érdeklődni az intézet  

személyzeti osztályán lehet.
Tel.: 22/454-023

E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu

TRÉNING STÚDIÓ KFT
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel./fax: (22) 379-604, (22) 327-503

Mobil:(20)9838-022
treningstudio@treningstudio.hu

www.treningstudio.hu

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Volfrám-, Fogyóelektródás hegesztő
• Tűzvédelmi főelőadó
• Emelőgép-ügyintéző

•Targoncavezető
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

A legfontosabb teendők 
felmondás előtt

Van, aki a problémás főnö-
ke, míg mások a teljesíthetet-
len elvárások vagy kellemet-
lenkedő kollégák miatt nem 
érzik jól magunkat a munka-
helyükön. Előfordul, hogy túl 
sok időt vesz igénybe, mire el-
jutunk idáig: kilé-
pünk a számunk-
ra nem megfelelő 
munkahelyi kör-
nyezetből. Ha már 
lélekben elszakad-
tunk a meglévő 
munkahelyünk-
től, akkor is érdemes arra 
ügyelni, hogy ne adjuk lejjebb 
a munkánk színvonalát és a 
feladatainkhoz, munkatársa-
inkhoz való hozzáállásunkat. 
Készítsük fel magunkat a fel-
mondásra, mert gyakran ez 
több energiát vesz igénybe, 
mint ahogy előre azt gondol-
nánk. A felmondás előtt tájé-
kozódjunk barátaink, isme-
rőseink körében, vagy akár 
HR szakértő illetve munka-
jogászt segítségét is kérhet-
jük a felmondások útvesztőjé-
ben eligazodni. A felmondás 
után szerencsés esetben egy 

új munkahelyen folytatjuk 
pályafutásukat. Ebben az 
esetben a próbaidőszak, a 
betanulás, az új környezet, 
az új feladatok, az új csapat 
mind-mind több energiát 
vesz tőlünk igénybe, mintha 

már rutinosan 
így dolgoznánk 
hónapok, évek 
óta. Legyünk tü-
relmesek ebben 
az időszakban! 
Amennyiben fel-
mondás után állás 

nélkül maradnánk, akkor se 
veszítsük el a lendületünket, 
kitartásunkat. Folytassuk to-
vább a keresést, tekintsünk 
mindennapos feladatunk-
nak az álláskeresést. Tartsuk 
a szemünket az álláshirde-
téseken azután is, hogy el-
helyezkedtünk egy új mun-
kahelyen. Így folyamatosan 
képben lehetünk az aktuális 
álláslehetőségekkel, értékes 
információkat szerezhetünk 
úgymond nyomás nélkül, és  
nyugodtabban koncentrál-
hatunk karrierünk további 
építésére.
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TETŐ FELÚJÍTÁS

PALA-, LAPOS-
CSERÉPTETŐK

FELÚJÍTÁSA
már 1.500 Ft/m2-től
12 év garanciával,

referenciákkal.

Telefon: 30/606-6733
TETO-SZIGETELES.HU

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

Székesfehérvár,  
Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo: 9-12

Székesfehérvár, Móri út 48. Tel.: 22/271-794
TAPÉTAVILÁG

Készletfrissítés miatti  
leárazás márciusban!

amíg a készlet tart.

ajtó vagy ablak?
akkor modulablak!

8000 Szfvár, Havranek J. u. 45., Tel/Fax: 06-22 310-426 Mobil: 06/20 512 5016
www.modulablak.hu

3 RÉTEGŰ ÜVEG 
INGYEN 
MELEGPEREMMEL!
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Ismeri a téltemetőt?
A téltemető a tavasz első virága. Amikor előbújik az enyhébb februári napokat követően, már 
tudjuk, hogy bármennyire erősködik a tél, hamarosan beköszönt a kikelet. Nincs szebb látvány 
a téltemető pompás virágszőnyegénél, a hó alól is előbújik a tavasz közeledtére. Vadon élő faja 
védettséget élvez. A kerti változatok apró hagymáit nem kell felszedni, mert elvirágzás után a 
növény visszahúzódik. 

Otthon - Építés 
Lakberendezés

A tél utolsó heteiben már 
nagyon vágyunk a napsü-
tésre, a színekre, a testi-lel-
ki feltöltődésre. A tavasz 
beköszöntéig még van idő 
néhány kisebb átalakításra 
a lakásunkban, amivel fel 
tudjuk frissíteni a környe-
zetünket... Sokszor elég, ha 
friss virágot teszünk a vázá-
ba, vagy beszerzünk párat a 

tavasz gumós hírnökeiből. 
A 2017-es év nagy kedven-
ce a ’greenery’, azaz a levél-
zöld üde színvilága, amit a 
természetből merítettek a 
szakemberek. A nappaliban 
nagyon mutatós, ha a kana-
péra egy-egy párnahuzatot 

kicserélünk erre a színre. Fo-
kozhatjuk a hatást, ha néhány 
élő kúszónövényt is rakunk a 
térbe. Nagy divat a természet-
ből merített termések, minták 
alkalmazása a dekorációkon, 
kiegészítőkön, használhatjuk 
akár faliképként is.

Tavaszi felfrissülés a lakásban
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Szfvár, Palotai út 129. www.szivattyu.com   
Tel.: 06 (22) 327-942,  06 (70) 553-1505

Elromlott? Mi megjavítjuk, karbantartjuk.

Szivattyúk, fűnyírók, láncfűrészek, rotációs kapák,  
bármilyen elektromos vagy benzinmotoros kisgép 

javítása olcsón, rövid határidővel, garanciával.

szivattyú kereskedés és  kisGéP szerviz

Festékcentrum, Szfvár., Deák F. u. 21., Tel.:  22/340-816 • www.albafess.hu
Festék Áruház, Szfvár., Móri út 50., Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
E-mail: albafess@t-online.hu • Nyitva: H–P.: 7.30-17.00-ig, Szo.: 7.30-12.00-ig
Festékbolt, Polgárdi, Deák F. u. 7., Tel./Fax: 22/576-118, Ny.: H–P.: 7.30-17.00-ig, Szo.: 7.30-12.00-ig

Színezze át a tavaszt!
Dulux Easycare 5 L    

9.100 Ft (1.820 Ft/L)

Sadolin Extra 2,5 L     
9.930 Ft (3.972 Ft/L)

Tilatex 16 L    
5.650 Ft (353,1 Ft/L)
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www.facebook.com/palatetok
Bodó Gábor, 06-30/2277-082www.palatetok.hu

PALATETŐK

Bontás  nélküli FELÚJÍTÁSA
Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia 
lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

BÁDOGOSMUNKÁK!

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

06-30-300-56-34
www.albagranit.hu

299.000 Ft

Nyitva tartás: Szerda és péntek: 9:00-16:00-ig, 
más napokon időpont egyeztetéssel.

Heti akció: 

ALBA GRÁNIT

Az akció ideje: 2017.02.24-2017.03.03-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

A pára- és melegkedvelő 
növények számára ideális 
környezet a fürdőszoba – fel-
téve, ha rendelkezik ablak-
kal. Házi wellnessoázisunkat 
már egyetlen cserépnyi zöld-
del is barátságosabbá tehet-
jük. Az apró gombpáfrány 
fali tartóban és polcon is ér-
vényesül. A madárfészek-
páfrány látványos, de hely-
igényes. Tágas fürdőben a 
sarokba tehetünk egy mére-
tes könnyezőpálmát, mert 
szűrt fényt szeret, mint a 
kencia- és az aranypálma. 
Az ezüstös színű, lecsüngő 
szakállbroméliát kagylóra, 

faágra kötözhetjük vagy 
felakaszthatjuk, mert gyö-
kerei csak a kapaszkodást 

szolgálják. A lándzsarózsa 
és a pikkelyvirág színt hoz 
a fürdőbe.

Olcsóbb is lehet egy 
okosotthon megteremtése

Az ingatlanok energetikai 
felújításakor legtöbben nyí-
lászáró-cserére vagy hőszi-
getelésre gondolnak, pedig 

az okoseszközökből szak-
szerűen kiépített rendszer 
is jelentős megtakarítást 
eredményez. A beruházás 

egyszeri költsége több millió 
forint lehet, de állami támo-
gatásban részesülhet, aki be-
levág a korszerűsítésbe. Az 

okosotthon olyan 
különböző tech-
nikai megoldások 
együttese, ame-
lyek összehangol-
va lehetővé teszik 
a lakásban műkö-
dő berendezések 
központi irányítá-
sát. A leghatáso-
sabb megoldások 
az összetett rend-

szerek, amelyek a hűtő-fűtő 
berendezéseket, lámpákat, 
sőt a redőnyöket is közpon-
tilag, intelligensen vezérlik. 

Új díj jön a napelemekre
Március végétől teljesít-

ménydíjat kell fizetni az 
újonnan telepített napele-
mes rendszerek 4 kW fe-
letti teljesítménye után. A 
díj most 0 forint, de nincs 
garancia arra, hogy ennyi 
marad. A 4 kW-s határ sok 
lakossági beruházót érint-
het. Egy átlagos család fo-
gyasztásának a kiváltását 
egy 3-6 kW-os teljesítmé-
nyű napelemes rendszer 

fedezi, így a háztartások-
nak is fel kell készülniük 
ennek a díjnak a befizetésé-
re. Az 1,2-2,5 millió forintos 
bekerülési költségű háztar-
tási napelemek megtérülé-
sénél a díj komoly bizonyta-
lanságot jelenthet azoknak, 
akik 2017. március 31-e után 
adják be igényüket háztar-
tási méretű kiserőmű (így 
napelemes rendszerek) 
csatlakoztatására.

Lerohanták a 
készházasokat

A CSOK-os roham és a 
kedvezményes áfa hatására 
máris betelt a készházépítő 
cégek nagy részének idei vál-
lalási naptára, és megnőtt az 
átlagos kivitelezési idő.

Zöldet a fürdőbe!
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O X I G É N P O N T
Oxigénterápia az Árpád Fürdőben

Próbálja ki ezt az Egyesült Államokban és  
Japánban már régóta népszerű gyógymódot!

•  Az oxigén hatására a szervezet anyagcsere 
folyamatai felgyorsulnak, normalizálódnak, 
az immunrendszer erősödik.

•  Nő a koncentrációs képesség, javul a rövidtá-
vú memória. 

•  Az általános közérzet javul, lelki felfrissülés, az 
életkedv fokozódása figyelhető meg.

•  Segít a bőr idő előtti elöregedésének megelő-
zésében, az arcbőr regenerálódása intenzívebb. 

•  Jótékony hatással van a szemre. A fény és a 
színek észleléséért felelős ideghártya igényli 
a legtöbb oxigént. 

•  Enyhíti a stressz káros hatásait. 

•  Bizonyos típusú fejfájás megszüntethető 
oxigénnel. Ilyen a migrénes fejfájás, vagy a 
cluster fejfájás.

•  Az időskori csökkent légzés tüneteit enyhíti.
•  Sportolást követően az oxigénterápia segít-

ségével a szervezet gyorsabban és hatéko-
nyabban regenerálódik. 

•  A munkavégzés mennyiségét és hatékonysá-
gát növeli, csökken a hibaszázalék, a stressz.

Az oxigénterápia fürdőbelépő nélkül is igénybe vehető. 
Ár: 2000 Ft/20 perc

NYITVATARTÁS: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 09:00-18:00-IG 
 IDŐPONTFOGLALÁS:  06 30 430 5528

A zárt életterünk, a zárt helyen történő munkavégzés, a városi élet, a dohányzás, a stressz, a 
tüdőkapacitás életkor növekedésével járó csökkenése és a keringési elégtelenségek mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a sejtekhez esetenként nem jut el kellő mennyiségű oxigén. Az 
oxigénhiány pedig csökkenti a sejtszintű anyagcsere-teljesítményt, gyorsítja az öregedést, 
fáradékonnyá tesz minket és számos egészségügyi probléma okozója lehet.

„A ráknak csak egy fő oka van. Ez pedig a 
testi sejtek normál légzésének anaerob 
(oxigénhiányos) légzéssé válása.” 

(Dr. Otto Warburg, rákkutatásért 
Nobel-díjjal kétszeresen kitüntetett)

Életmód
Bőrszépítő hidratáló olaj házilag
Nemcsak az arcunk öregszik: a testünkön is éppúgy megereszkedhet, ráncossá válhat a bőr. A hidratáló és feszesítő hatású olajjal 
történő átmasszírozás nemcsak a bőr feszességét segít megőrizni, de relaxációnak sem utolsó. Egyszerű, de hatásos olajkeverékhez 
öntsünk össze negyed-negyed csésze avokádó-, édesmandula- és kókuszolajat egy üvegben. Alaposan rázzuk össze, majd fürdés 
után masszírozzuk át vele a testünket.

Stressz, rosszkedv? Irány a gőz! 
Legalább hetente egy-

szer szakítsunk szauná-
zásra időt, a finom illatos 
meleg a legjobb orvosság 
testünknek- lelkünknek.

Edzi a szívet, javítja a vér-
keringést, erősíti az immun-
rendszert, segít feloldani a 
stresszt. Az izzadással tá-
voznak szervezetünkből a 
méreganyagok, bársonyos-
sá teszi a bőrünket, a leg-
jobb és legtermészetesebb 
orvosság álmatlanság ellen, 
és az izomláz enyhítésében 
is verhetetlen.

A szaunában (amit száraz 
gőznek is szoktak nevezni) 
jóval magasabb a hőmér-
séklet (körülbelül 90 fok), 
a relatív páratartalom pedig 
sokkal alacsonyabb (körül-
belül 30 százalékos), mint 
a gőzfürdőben, ahol 40-60 
fok van, viszont a relatív pá-
ratartalom akár a 80 szá-
zalékot is elérheti. A szau-
na erősen, a kevésbé forró, 

nedves gőz kíméletesebben 
izzaszt. Jótékony hatásuk 
hasonló, mindenki asze-
rint válasszon közülük, me-
lyikben érzi jobban magát. 
Gőzfürdőzésre sajnos kevés 
helyen (leginkább a gyógy-
fürdőkben) van lehetőség, 
bár már léteznek több-
funkciós szaunakabinok is, 
amelyek száraz és nedves 
gőz előállítására egyaránt 

alkalmasak. Fontos, hogy 
az egészséges fürdőző se 
tartózkodjon a gőzben egy-
szerre 10-15 percnél tovább. 
Nem szabad gőzfürdőbe 
menni a magas vérnyomás-
ban, szívbetegségben, daga-
natos betegségben, fertőző 
bőrbajban szenvedőknek, 
és azoknak sem, akiknek 
nyílt seb (például lábszár-
fekély) található 
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ELFOGYOTT AZ ÁSVÁNYVÍZED?
AZ AQVITAL ÁSVÁNYVÍZ HÁZHOZ JÖN!

Ne cipekedj, inkább RENDELJ kiszállítással!

è INGYENES, GYORS: 3 munkanapon belül
è MINIMUM RENDELÉSI MENNYISÉG: 5 zsugor

A szállítás egyeztetett időpontban történik.
Fizetés készpénzben, átvételkor, 
számla ellenében.

YVÍZED?
OZ JÖN!

ással!

r

www.aqvital .hu

Aqvital 
szénsavmentes

ásványvíz 0,5 l

99 Ft
198 Ft/1 l

199 Ft
132,6 Ft/1 l

Aqvion
pH 9,3 ionizált
lúgos víz 1,5 l

129 Ft
86 Ft/1 l

Aqvital 
szénsavmentes
ásványvíz 1,5 l

AQVITAL RENDELÉS:

06 30 535 0869
kiszallitas@aqvital.hu

RENDELD MEG MA!

ÁSVÁNYVÍZ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kell Neked!

A kutyák  jelenleg az ASKA menhelyen élnek.  
30-317-4370. Székesfehérvár, Homoksor 7.

Dália: 6 hetes, várhatóan köze-
pes testűre növő keverék szuka. 

Fidel: Leginkább labradorra 
emlékeztet, csak alacsonyabb a 
termete. Nagyon félénk legény-
ke. 1 éves. 

Joda: Az ártatlan szemek mögött 
egy kis hörcsög lakozik. Apró ter-
metét, harciasságával próbálja el-
lensúlyozni. Természetesen csak a 
kutyákkal szemben, az emberek-
kel továbbra is az ártatlan, bájos, 
kis tünemény találkozik. 

Lotti: 1 éves, közepes testű, 
keverék szuka. Inkább házőrző 
alkat és annak ellenére, hogy kis-
lány, bizony szereti fitogtatni az 
erejét a többi kutyával szemben.

 

Perisz: Csupa bűbáj, kedvesség, 
szeretet. Igazi családi kedvenc, 
ez a gyönyörűség kislány. Na-
gyon fiatalka, 1 éves. 

Pitypang: Kistermetű, táncoló 
bohóc. Igazi családi kutya, aki 
imádja, ha játszanak vele. Gyere-
kek mellé is kiváló választás. 

Szuli: Magára hagyták egy köl-
tözés után. Ennek ellenére még 
mindig nagyon bízik az emberek-
ben. Még csak 1 éves kislány. 

Frodó: Aprócska, fekete, pincsi 
keverék. Pincsi pofival, görbe lá-
bakkal. Családi kutyának ajánl-
juk. 2 éves legényke.

fogAdj 
öröKbe...

Segítséget  
kérünk! 

A hideg idő beköszön-
tével, nagyobb mennyi-
ségű, és jobb minőségű 
kutyatápra van szüksége 
védenceinknek. A kam-
ránk lassan kiürül. Kér-
jük, hogy 1-1 zsák táppal, 
vagy konzervvel támo-
gassa az ASKA menhe-
lyen élő állatok ellátását. 
Köszönjük!

Fürge: 6 hetes, talán németju-
hász nagyságúra növő csöppség.

 

Igor: 1-1,5 éves, nagytestű, szál-
kás szőrű, nagyon játékos, barát-
ságos legényke. Termete miatt 
nagy a helyigénye. 

Bejelentkezés: 06-80/208-188 ingyenes számon
www.victofon.hu

 INGYENES lakossági 
HALLÁSSZŰRÉS 

Székesfehérváron 
a Távirda utca 5. szám alatt

Szakorvosi háttér:
Dr. Móricz István főorvos
Dr. Vida István főorvos

Az eredmény nagyon biztató 
A vártnál nagyobb meny-

nyiségű újszülött cica érke-
zett egy amerikai, Arizona 
állambeli állatmenhelyre. 
Mivel nem volt elég munka-
társ, aki gondozni tudta vol-
na őket, a menhely vezetői a 
közeli idősek otthonához for-
dultak segítségért. Létrehoz-
tak egy programot, amely-
nek keretében első körben 

két macskakölyköt bíztak az 
idősek otthona lakóira. Kez-
detben kockázatosnak tűnt, 
hogy olyan emberek gon-
dozzák ezeket az állatokat, 
akik maguk is 24 órás ápo-
lásra szorulnak, ...de a két 
kiscica testtömege rövid idő 
alatt megduplázódott, és az 
idősek otthona lakóinak álta-
lános állapota is javult.

Zeller: nem csak kalóriaszegény nass
A zellerszár nagyon gazdag 

antioxidánsokban, vitaminok-
ban és ásványi anyagokban, a 
kalóriatartalma viszont nagyon 
alacsony. Egy csészényi, vagyis 
100 gramm zellerben rengeteg 
a K- és az A-vitamin, jó forrása 
a molibdénnek, a folsavnak, a 
káliumnak, valamint az élel-
mi rostoknak. A kalóriatartal-
ma mindezek mellett mindösz-
sze 16 kcal, így fogyókúrázók 
ideális eledele lehet. A zeller-
ben rengeteg jótékony hatású 
antioxidáns található. Egyik 

fő flavonoidja, a luteolin haté-
kony rákellenes szerként is mű-
ködik, mert „hiperérzékennyé” 

teszi a daganatos sejteket, így 
azok jobban reagálnak a da-
ganatpusztító gyógyszerekre. 
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Paparazzi

HORVÁTH SÍRKŐ
SÍREMLÉK AKCIÓ!

Saját termékekkel, nem 
kínai sírkövekkel dolgozunk.

Ajándék vázák  
és betűvésés  

minden sírkőre!
Tel.: 20/9756-229
22/452-040
Facebook:  
Horváth Sírkő

Országos Étterem Hét
Magyarország 120 közép- és felsőkategóriás étterme kínál háromfogásos menüsort az Országos Étterem 
Héten március 13. és 19. között. A részt vevő éttermek mindegyike saját konyhájának legjavát kívánja bemu-
tatni, ínyenc és változatos ételeket felszolgálva a vendégeknek - tájékoztatták a szervezők közleményben az 
MTI-t. A legutóbbi alkalommal, ősszel több mint 25 ezren látogattak el a részt vevő éttermek valamelyikébe. 
Ezen kívül olyanok is sokan voltak, akik az egy hét alatt több éttermet is kipróbáltak. 

Tudományos tény: a zenekar  
lelke a basszusgitáros

„All about that bass” – azaz 
minden a basszuson múlik. 
Aki a rock&rollt és a bluest sze-
reti, az eddig is gondolhatta, 
hogy lehet ebben valami – de 
most tudományos alapon is 
bizonyítást nyert ez a sejtés. 
A Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences ol-
dalán megjelent tanulmány 
szerint az emberek sokkal fo-
gékonyabbak a ritmusváltásra, 
ha azt mélyebb hangokon hall-
ják – például egy basszusgitá-
ron – mint ha ezt egy kevés-
bé mély hangú zeneszerszám 
kelti, más hangmagasságon.

A kanadai McMilton Egye-
temen vezetett kísérlet során 
jött ki az az eredmény is, hogy 
a hibákat is jobban kihalljuk 
a mély hangok esetében. Az 
EEG-vel (elektroenkefalográf) 
lefolytatott vizsgálat mutatta 
meg, hogyan reagál az agy a 
különféle fekvésű hangokra. 
Még az ujjukkal is pontosab-
ban doboltak a résztvevők, 
amikor mélyebb hangok ju-
tottak a fülükbe.

Ez innentől hivatalos, hogy 
a basszusgitáros tartja össze 

az egész kompozíciót, mélysé-
get és komolyságot kölcsönöz-
ve a produkciónak. Nélkülük a 
zene unalmas és a szerkezete 
sem teljes.

Ezek a fülékszerek any-
nyira mutatósak, hogy si-
mán bevállalhatók len-
nének, ha nem tűnnének 
olyan fájdalmasnak. A 
daith piercinget a belső 
fülkagyló hídjába szúrják, 
ami elég kellemetlen fájda-
lommal jár, sőt, a gyógy-
ulási idő is elég hosszú, 
akár 3-4 hónapot is igény-
be vehet, ezért tényleg csak 
azoknak ajánlják, akik a 
„szépségért megéri szen-
vedni” hitvallás szerint él-
nek. (forrás: nuus.hu)

Lebegő Halálcsillag 
hangszóró? Jöhet!

És hogy ez mennyire nagy 
menőség, azt nem győzzük 
hangsúlyozni.

Se szeri, se száma a jobbnál 
jobb Star Wars ajándéknak, 
de talán ez az eddig legjobb 
cucc mind közül. A Hellosy 
nevű cég gyártja a termé-
ket, amit 360 fokos térhang-
zás jellemez. Az Erő is vele 
van, merthogy az újratölthető 

eleme akár 8 órán keresztül 
is képes a levegőben tartani 
a hangszórót, ami egyébként 
200 dollár körüli áron rendel-
hető. És hogy milyen maga-
san lebeg a zenélő Halálcsil-
lag? Kábé 1 centiméterrel a 
talapzata fölött. És hogy ez 
mennyire nagy menőség, azt 
nem győzzük hangsúlyozni. 
(forrás: nuus.hu)

Friss, cuki fotók Madonna új ikergyermekeiről
Fekete-arany Adidas me-

legítőben mosolygó iker-
gyermekről készült fo-
tó fogadta tegnap azokat, 
akik felmentek Madonna 
Instagram-oldalára. A ké-
pen az 58 éves Madonna 
nemrégiben adoptált ikrei, 
Esther és Stella szerepel-
nek. A négyéves kislányok 
cuki körömfestést és haj-
pántot is kaptak a fotó mi-
att. (forrás: nlcafe.hu)

A legújabb piercingtrend
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TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit

2015-11-18_Kentaur_Radistart Algit_FMC hirdetes_A4.ai   1   19/11/15   12:36
2015-11-18_Kentaur_Radistart Algit_FMC hirdetes_A4.ai   1   19/11/15   12:36

A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő szer valamint a Radistart Algit starter-
műtrágya 1:1 arányú keveréke 20 kg/ha-os dózisban optimális lehe-
tőséget biztosít a talajfertőtlenítés és startertrágyázás egy menetben 
történő elvégzésére.

TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit
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Illés Balázs +36 20 424 0184
www.fmcagro.hu

TALAJFERTÔTLENÍTÉS  
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

MÓRI SÍRKŐ

8060 MÓR Bajcsy Zsilinszky utca 4.
Mobil: 06-20/929-9501 • 06-30/583-0800

 gránit, márvány,  
műkő, síremlékek

  kripták, urnák 
készítése

  régi sírok felújítása, 
betűvésés
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Szimpla gránit sírkő 250.000 Ft-tól
Dupla gránit sírkő 470.000 Ft-tól

Temetői murva: 1.500 Ft/ zsáktól
Sírkő tisztítás: 20.000 Ft-tól

Tervezéstől  
a kivitelezésig!

Gránit és műkő síremlék készítés

Tom Hanks megírta élete első könyvét
Hanks 2015-ben kezdett be-

le a könyvbe, s mint elmond-
ta, közben körbeforgatta a 
Földet a forgatások és a fil-
mek sajtóturnéi miatt, és írt 
mindenhol. A szünetekben, 
a szállodai szobákban, a re-
pülőgépeken, írt otthon, az 
irodájában, de még a családi 
nyaralásokon is.

A 17 mesét tartalmazó 
könyv októberben jelenik 
meg az USA-ban. A kiadó fő-
szerkesztője, Sonny Mehta azt 
nyilatkozta Hanksről, hogy 
pár évvel ezelőtt olvasott tő-
le egy írást a New Yorkerben, 
és őszintén elcsodálkozott, 
milyen figyelemre méltó stí-
lusban, hangnemben és hogy 

mennyire magabiztosan ír. 
(forrás: nuus.hu)

Daniel Radcliffe beismerte, 
hogy öreg nőkre hasonlít 

A brit filmsztárt egy 
talkshow-ban szembesítet-
ték azzal, hogy több öreg nő-
re hasonlít, amivel hezitálás 
nélkül egyetértett. Nem is na-
gyon volt más választása.

Oké, részben a szemüveg 
teszi, de tényleg zseniális ta-
lálatai voltak Graham Norton 
műsorvezetőnek, aki több 
olyan régi képre bukkant, 

amelyeken megtévesztően 
nagy a hasonlóság a rajta sze-
replő nők és Radcliffe között.

A színész egyáltalán nem 
jött zavarba, nevetve konsta-
tálta, hogy pont úgy néz ki, 
mint az enyhén depressziós 
tekintetű, 20. század eleji nők. 
„Ezek mind a korábbi életeim-
ből valók” – mondta. (forrás: 
nuus.hu)

Ashley Graham 
szerint a narancsbőr...

A 28 éves plus size modell va-
káció közben sem felejt el fon-
tos üzeneteket közölni a nők-
kel. Egy Instagramra feltöltött 
fotóval bizonyítja, hogy senki 
sem tökéletes, és ez éppen így 
van jól.A világ talán leghíresebb 
plus size modellje éppen a Fü-
löp-szigeteken, Manilában tölti a 
nyaralását. „Edzeni járok. Min-
dent megteszek, hogy egészsé-
gesen táplálkozzam. Jól érzem 
magam a bőrömben. Egyáltalán 
nem szégyellem a dudorokat, 
gödröcskéket és a narancsbőrt… 
neked sem kéne” – áll a posztjá-
ban. (forrás: nuus.hu)

A fiatal Steven Seagal fotója 
robbantja ma fel az internetet 

Réges-régen, a messzi-
messzi Japánban... Mi alig 
ismertük fel! Így nézett ki, 
amikor még csak tanulta a 
harcművészeteket Japánban. 
A legjobban persze azt az ar-
cát ismerjük, amikor már pro-
fi harcművészként osztotta a 
pofonokat a filmekben. Egy 
ideje már nem aktív, mint szí-
nész, mostanában pedig így 
néz ki. (forrás: nuus.hu)

Dicséret előtt és után 
- így néznek ki a kiskedvencek

Futótűzként terjedt egyetlen fotó egy dicséretet kapott 
kutyáról, mely felhasználók tömegét inspirálta arra, hogy 
készítsen előtte-utána fotót. Néhány a kedves fotókból…
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Fejtsen és nyerjen!
Fejtse meg mind a 10 db rejtvényt, s küldje el nekünk:  
vagy postai úton a Szfvár, Szent I. tér 1. szám alá, vagy dobja be  
a bejáratunknál található postaládába.

A helyes megfejtéseket beküldők közül 2 szerencsés nyertes fejenként  

1-1 db sudoku rejtvény könyvet és 
10-10 táblA csokoládét nyer (összsúly 1 kg/fő)!

Beküldési határidő: március 10.
A nyertesek nevét a március 17-i újságunkban tesszük közzé.
(A játékban a Szuperinfó és a PLT laphálózat dolgozói és hozzátartozóik nem vehetnek részt.)
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Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft. 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1. 
Tel.: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661

Felelős kiadó:   
Kázmér Judit és Kinde Kálmán  

ügyvezető igazgatók  
Srek Zsuzsanna lapigazgató

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné,
PLT ingyenes divízió igazgató: 

Heffler György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O.

Terjeszti: Privát Posta Kft.

Megjelenik: 41.000 példányban 
Székesfehérvár minden postaládájában,  

ahol ezt lehetővé teszik, valamint  
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés, 

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd,  
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró,  

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.
Lapzárta:  szerda 17 óra

Internet:  www.szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban meg
jelent hirdetéseket felhasználni tilos! A kiadó az 
elfogadott megrendelés alapján átadott hirde
tések tartalmáért, azok valódi ságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy 
körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevé
kenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsola
tos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft. 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1. 
Tel.: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661

Felelős kiadó:   
Kázmér Judit  

ügyvezető igazgató 
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna 

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina 
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné, 
PLT ingyenes divízió igazgató:  

Heffler György  
Nyomás: Dreampictures S.R.O.  

 
Megjelenik: 41.000 példányban 

Székesfehérvár minden postaládájában,  
ahol ezt lehetővé teszik, valamint  
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés, 

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd,  
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró,  

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  szerda 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: fehervar@szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi
ságáért, harmadik személyeknek okozott jog
sérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles 
olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 
amelyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból ke
letkező következményeket és hátrányokat a 
megrendelőre hárítja.

Könyvelő-bérszámfejtő állás!
Székesfehérvári könyvelőiroda,

szakmai tapasztalattal rendelkező
kollégát keres könyvelő-bérszámfejtő
pozícióra, akár azonnali kezdéssel.
Önéletrajzát a karrier90@gmail.com

email címre várjuk.

Építőipari cég jogosítvánnyal rendelke-
ző, víz-gáz-fűtésszerelőt (akár kezdőt is)
és segédmunkást keres. Munkavégzés
csak Fejér megye területén. Érdeklődni
h-p: 7-15 óráig! Tel: 22-796-137

Németországi idős gondozás. Német-
országi gondozási munkára keresek
munkatársat. Bejelentett munkahely,
indulás február 28. Füleki György
06/70/654-0054

Újság kézbesítésére Maroshegy, Öreg-
hegy és egyéb területre hajnali vagy
napközbeni munkavégzésre keresek
mellékállásba munkatársakat tel: 06-
20/7749-006

Diákokat keresünk székesfehérvári
céghez több gyakornoki pozícióba: gé-
pészmérnök, informatikus, pénzügyi te-
rületre. Érdeklődni: 70/631-9440
, erzsebet.nagy@opuswork.eu

28 éve működő fuvarozó vállalkozás
belföldi fuvarfeladatok elvégzésére
„CE” kategóriás gépkocsivezetőket
keres. 06-20/968-1312

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. 06-70/354-9321

Székesfehérvári cég keres műszaki
képesítéssel rendelkező géplakatost
egy műszakban. Érdeklődni lehet: 70/
630-1230, melitta.ducsai@opuswork.eu

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16.

A Duna House agilis, jól kommunikáló
ingatlanértékesítőt keres. Egyedi támo-
gatási rendszer a betanulás alatt. Érd:
06-30/631-0177

Mezőgazdasági cégkeresCEkategóriás jogosít-
vánnyalésGKI-kártyávalrendelkezőgépjárműve-
zetőtgabonás szerelvényre.Tel.: 06209554253

LAKÁS

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat kere-
sünk készpénzes ügyfeleinknek Öt-
letház Ingatlan-Hiteliroda, Sütő 8.
tel.:06-20/5944-027

Gyakorlattal rendelkező péket és pék-
segédet keresünk kiemelkedő fizetés-
sel. Tel.: 06-30/474-5499.

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/334-5262

Nyílászárók szigetelése, passzítása, re-
dőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók ké-
szítése, javítása, penészmentesítés 06-
30/294-6022,
www.peneszeltavolitasa.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRON Pozsonyi úton 2
szobás, amerikai konyha-nappalis, pa-
norámás, kivételes minőségű lakás ela-
dó. Tel: 06 (20) 366 8386

Manikűr, pedikűr, műkörmösnek és
fodrásznak Sarló utcában hely kiadó.
Tel: 06-20/9720-938

SZÉKESFEHÉRVÁRON Szedreskerten
1,5 szobás, francia erkélyes, részben
felújított, panorámás lakás eladó. Tel.:
06 (20) 366 8386

Kőművest, kőműves munkában jártas se-
gédmunkást, ácsot azonnali kezdéssel fel-
veszek. Tel.:06-70/323-0588

Szedreskertin, 1+fél szobás, 45 m2-es
lakás eladó: 11,9 M Ft. Tel: 06-30/445-
2113

Önállóan dolgozni tudó ortopéd cipészt
keresünk.Érd:06/30/9377-335

Fecskeparton magasföldszinten, felújí-
tott, egyedi fűtéses téglalakás eladó
14,5 MFt tel.:06-70/381-8402

OKTATÁS

Várpalotán 75 m2-es, 3 szobás, gázfű-
téses, földszinti téglalakás eladó, irány-
ár 9,8MFt. Tel.:06-70/565-5584

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Székesfehérváron
március 11-én.

11.5 MFt Sziget utcai kétszobás 8 eme-
leti lakás tel.:06-20/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező-Ven-
déglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750.
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Deák, Budai, Repülő tér, Zichy téglala-
kás 10,5MFt-tól 06-30/353-6204

Gitároktatás kezdőknek, haladóknak
igény szerinti időbeosztással. Tel: 06-
20/538-4773

OKJ-s dajkaképzés. www.kaszaszak-
kepzes.hu, 06-30-269-1061

KIADÓ INGATLAN

Számlaképes albérletet keresünk, 1,5
szobás, bútorozatlant, 70.000 Ft +reszi-
ig. Tel.:06-70/387-4932

TELEK

Pátka-Lesvölgyben 750 m2-es építési
telek alápincézett 3,5x3,5 faházzal 2,1
MFt-ért eladó. 06-30/594-8453

Gánt-Gránásba 1100 m2 bekerített épí-
tési telek 2,4 MFt-ért eladó. Víz, villany
van. 06-30/594-8453

Csókakői zártkertben, 979 m2-es telek,
kisházzal eladó: 1,6 M Ft. Tel: 06-30/
631-0177

Iszkai úton telek faházzal eladó. Víz, vil-
lany van. Tel.:06-20/317-0489

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Hajdúszoboszlón, frekventált helyen
40 m2-es, kétszobás nyaraló (faház)
190 m2-es telken, közel a fürdőhöz ela-
dó. Irányár: 7,2 MFt. 06-20/280-7399

Pátkán zártkertben eladó 450 négyszö-
göl telken, téglából épült hétvégi ház.
Víz, villany van. Tel:06-70/611-7118

GARÁZS

Palotavárosi őrzött garázstelepen sze-
relőaknás garázs eladó. Érdeklődni: 06-
30/758-3089

JÁRMŰVEK

Forgalomból kivonandó gépjárműveket
átveszünk ár megegyezés szerint. Hiva-
talos bontási papírt adunk. Teljes körű
ügyintézés. Tel.: +36-70/593-2299

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

Simson kismotort keresek, S51 és
SCHWALBE,1981-es évjárattól. Tel.: 06-
30/976-9100

ÜZLET, IRODA

Orvosok házában 16 és 18 m2-es ren-
delő kiadó. Földszinti, akadálymentes,
16 m2 váróteremmel. 06-70/312-2958

CSALÁDI HÁZ

Székesfehérváron Feketehegyen igé-
nyesen felújított 180 m2-es, medencés
családi ház sok extrával eladó. Ár: 32,9
MFt. Telefon: 06-70/431-1203

Lovasberényben, kétszintes, 3 szoba
+étkezős jó állapotú családi 16,5MFt el-
adó. Csok igényelhető. Minden megol-
dás érdekel. Tel:06-20/514-1273

Olaj, Taksony, Szövetség, Dobó, Temesi
házak eladók (9,5;-13,5;-19MFt;stb)
tel.:06-30/353-6204

Székesfehérváron, Olaj utcában csalá-
di ház 9.500.000 Ft-ért eladó. Tel.:06-
20/3712-672

Zámolyon 100 m2-es hőszigetelt, tégla
családi ház eladó. Irányár: 20 MFt. 06-
30/9245-114

ÁLLÁST KERES

Keresztény, becsületes hölgy vállalja
idősek gondozását, takarítást, egyéb
munkát. 06-20/210-8414

INGATLAN

· BELVÁROSI IGÉNYES, 2 szobás lakás,
eladó: 12,05 M Ft. Tel: 06-70/412-3570
· Palotavárosi, NAPPALI+fél szobás
azonnal költözhető téglalakás: 11,5 M
Ft. Tel: 06-70/469-3360

· Lovasberényi, nappali + 4 szobás
családi ház nagy telekkel eladó: 22 M Ft.
Tel: 06-70/469-3550

· GARZONHÁZBAN, 10-BŐL 4. EME-
LETI, 1 szobás lakás eladó: 8,5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3570

· Tóvárosban 8. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó: 11,99 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580
· Vezér utcákban felújítandó házrész,
telekkel eladó: 14 M Ft.
Tel: 06-70/388-5215
· Palotavárosban 3 szobás, kiváló állapotú,
költözhető téglalakás eladó: 16,4 M Ft.
Tel: 06-70/388-5520
· Palotavárosi, 1+2 félszobás, felújított
lakás eladó: 13,7 M Ft.
Tel: 06-70/412-3260

• Dinnyésen, újszerű, nappali + 3
szobás családi ház eladó: 27,5 M Ft.
Tel: 06-70/469-3550

• Szabadbattyánban, 3 szobás, össz-
komfortos családi ház eladó: 13,9 M
Ft. Tel: 06-70/469-3360

• Palotavárosban, 2. em.-i, 2 szoba
hallos panellakás eladó: 15,8 M Ft.
Tel: 06-70/469-3550

• Maroshegyi, 2 szobás, 3. em.-i, er-
kélyes, gázfűtéses lakás eladó: 12,5
M Ft. Tel: 06-70/469-3360

• Belvárosban 4. emeleti 1,5 szobás
francia erkélyes panellakás eladó:
12,1 M Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Maroshegyen 4. emeleti, 2 szobás,
felújított téglalakás eladó: 11,5 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580

• Belvárosban, 2 szobás, felújított
lakás eladó: 14,3 M Ft. Tel: 06-
70/412-3260

• Kisfaludon, 2 szobás, jó állapotú
önálló családi ház eladó: 19,5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3260

Sziget utcában 2 szobás lakás
11.500.000Ft www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2496, tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliro-
da

Egyszintes, 2001-ben épült, 120m2-es
családi ház belváros közelében
38.000.000Ft www.otlethazingatlan.hu
Kód:S848, tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat kere-
sünk készpénzes ügyfeleinknek Öt-
letház Ingatlan-Hiteliroda, Sütő 8.
tel.:06-20/5944-027

Prohászkán 1,5 szobás felújított lakás
12.090.000Ft www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda
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ÁLLÁST KÍNÁL

Humánius Kft.
székesfehérvári munkahelyre keres

operátorokat
többműszakos munkarendbe.
Kiemelt bérezés és

juttatási csomag,
ingyenes buszjárat.

JelentKezni lehet: humánius Kft.
Székesfehérvár, Ady e. u. 13.

(tel.: 20/997-0997, 20/333-0789)
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Cégünk keres gyakorlattal rendelke-
ző CNC-gépkezelőket (plazmavágó)
székesfehérvári munkahelyre. Elvá-
rások: lézergépen szerzett tapaszta-
lat, precizitás, pontos munkavégzés,
megbízhatóság, önállóság. Előnyök:
hasonló munkakörben szerzett ta-
pasztalat. Utazási támogatás van. Ki-
emelt bérezés.Túlórázási lehetőség.
Azonnali kezdés. Jelentkezni lehet:
06-70/604-1265 vagy
hegmunka2016@gmail.com

Cégünk keres gyakorlattal rendelke-
ző CNC-gépkezelőket székesfehér-
vári munkahelyre. Elvárások: élhajlító
gépen szerzett tapasztalat, precizi-
tás, pontos munkavégzés, megbíz-
hatóság, önállóság. Utazási támoga-
tás van. Kiemelt bérezés. Túlórázási
lehetőség. Azonnali kezdés. Jelent-
kezni lehet: 06-70/604-1265 vagy
hegmunka2016@gmail.com

Nonstop duguláselhárítás, víz, fűtés
szerelés. Hívjon bizalommal! 06-20/
284-524

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció február 1-28-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

SZOLGÁLTATÁSSzékesfehérvári üzembe azonnali kez-
déssel, egy műszakos munkarendbe,
határozatlan szerződéssel keresünk
hosszú távra betanított munkára mun-
katársakat. Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a textradekft@gmail.com e-
mail címen, vagy telefonon a 0620/
8096442-es telefonszámon lehet

Workas a LIVE-INCARER INTHEUK! Earnup
to1.900.000Ft/8weeks.NeedgoodEnglish,
able to drive. Meet us at The Aquincum Ho-
tel,Bp,Árpádfejedelemu94,on8-9thMarch
from 10am-4pm. Érd.:20/569-7653, Regis-
teronline:www.oxfordaunts.co.uk

Kertépítés, fenntartás fizikai munka
Székesfehérváron. A Bioritmus Kft mun-
kavállalókat keres, kertépítő, kertfenn-
tartó munkakörbe. Elvárás kertészeti
munkában gyakorlat, igényes munka-
végzés. Tel: 22/501-449
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KertgondozásKertépítés:
füvesítés, sövényvágás,

fűnyírás, elhanyagolt kertek
kitakarítása, növénygondozás,

egyéb szolgáltatás. Számlaképes.
06-20/439-0295

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45%
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,

roletta, harmonika-ajtó, naaapernyő készítés-javítás

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyelmárcius1–31-ig!

Természetesgyógymódok:
• Kvantumrezonanciás Állapotfelmérés
• Derék és hátfájás megszüntetése
• Stressz és szorongás kezelése
www.egeszsegstudio.co.hu

70-774-3089

Kemencék, tégla-
tömegkályha, csempekályha,

kerti grillsütők építése.
06-30/4826-414,
www.albrecht-cserepkalyha.hu

KÁRPITTISZTÍTÁS
06-70/771-2129
www.albacleaning.hu

06-30/9304-789

Hőszigetelt redőnyök, műanyag
nyílászárók, szúnyoghálók, sza-
lagfüggönyök, reluxák reális áron,
ingyenes felméréssel vidéken is +nyugdíjas kedvezmény

Szőnyegek mélytiSztítáSa.
1190,- Ft/m²1190, Ft/m

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítással!

06/22/330-166,
06/30/9471-598
0
0

Kriston női intim torna 12 órás tan-
folyam kezdődik március 9.-én (KIS-
MAMÁKNAK IS) Székesfehérváron,
Mózer Edit. mozere@freemail.hu
www.intimtornaszekesfehervar.hu,
tel:06-20/360-3881

Redőnyök, árnyékolók
gyártása, szerelése, javítása rövid
határidővel! Gurtni, zsinór csere!

06-30/703-2558
www.albaroll.hu

Lapos -palatető szigetelést, beáza-
sok megszüntetését, kisebb épületek
teljes körű felújítását, bontását válla-
lom Tel.:06-20/313-7014

Építőipari Kft. homlokzatszigetelést,
generálkivitelezést, átalakítást, építést,
felújítást, ácsmunkát vállal. Tel.:06-20/
2499-570

Duguláselhárítás -csatornamosás Fe-
jér megyében bontás nélkül, spirállal és
ipari woma csatornamosóval, garanciá-
val, nonstop. 06-20/913-2996

Tömeg- és cserépkályha
átrakása, építése raktárról.
Zsadányi Tamás 06-20/499-3974

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Teljeskörű épület felújítás, szigetelés.
Akár alpintechnikával is. 0630/836-8877

Székesfehérvár, Távírda u. 2.
22/399-428

Hege Gold Ekszeruzlet

Zálogházunk a PERUN Zrt. közvetítő hálózatának tagja.
A kölcsönt a BÁV Zrt.stratégiai partnere a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

Törtarany és ezüst felvásárlás, beszámítás.

HEGEÓRÁS
ÉS ZÁLOGHÁZ

Nőnapra egyes
órák, ékszerek -30-60%
14 k új arany ékszerek:

10500 Ft/g
Az akció ideje: 2017.02.03-2017.03.08-ig.

Kémény felújítás, bélelés (bontás nélkül),
cserépkályha forgalmazás, építés.

06-70/427-0742, www.szucs.kemenycserepkalyka.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

Redőny, szúnyogháló készítés,
javítás, gurtnicsere.

06-30/787-1859
albaredony.hu

Szobafestés, mázolás, bukolás, la-
kások -házak teljes felújítása 06-30/
424-6074

Villanyszerelés, vízszerelés korrekt
áron, garanciával, megbízható szak-
embertől. 06-30/855-6174

Kádfényezés, beépített állapotban ga-
ranciával. 06-20/9262-060,
www.kadfenyezes.com

Mosógépek, mosogatógépek, hűtők ja-
vítása, garanciával, kiszállási díj nélkül.
Csergő Szabolcs 06-20/215-8708

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén
is. Nyugdíjaskedvezmény! Ingyenes hi-
babejelentés: 06-20/348-6218.

„Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurt-
nicsere akár még ma! Péter úr! 06-20/
233-8316!”

Számítógép, laptop, notebook javítás-
vírusírtás, kérésre helyszíni kiszállással!
Tel: 06-30/348-2165Festést, burkolást, teljes kivitelezést

vállalok. Ha csak a minőség számít. 06-
20/502-7772

Lapostetők, garázsok szigetelése. La-
postetők utólagos hőszigetelése. Garan-
ciával, referenciával! 06-70/6455-572

GIPSZKARTONOZÁS
TROCKENBAU.
Wir macht was ist ihre traum.

Vállaljuk családi házak, intézmények,
ipari létesítmények belsőépítészeti

kialakításait, egyedi elképzelések alapján is.
Tel: 36-30/285-7255, lazazsolt11@gmail.com

Ács -kőműves munkát azonnali kezdéssel
vállalunk. (építés, bontás, teljeskörű kivite-
lezés). Tel.:06-70/323-0588

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár László 06-
70/206-3759

Mesterkalauz

Nem kidobNi, áthúzatNi!
Kárpitozott bútorok
áthúzása, készítése.
Szfvár, Varjú u. 34. Feketehegy

Tel:06-22/326-128, 06-20/263-1214

Szobafestést,
mázolást, tapétázást,
hőszigetelést, diszítést
rövid határidővel vállalok.
Csikós Tamás 06-30/3498-993

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés az egész

megyében éjjel-nappal
Tel.: 30/977-1860

NÖVÉNY

KUKORICAVETŐMAGOK:Dekalb,Pioneer, Syngen
ta februárbanakciósan rendelhetőkházhozszállítás
sal.www.kukoricavetomag.huTel.:0620/9804449

TÁRSAT KERES

Fényképes, 18 éve sikeres, sok ezerfős
Szivárvány Társkereső azonnali válasz-
tási lehetőséggel,minden korosztálynak.
szekesfehervar.ctk.hu Tel: 06-30/348-
2165

Társat keres? Párkereső irodánk segít,
mint sok boldog párnak! Tel.:06-30/
907-9134.

Kereslek téged: 170/80/60 művelt úr.
Leveledet a � 850445173A+/-7% jeli-
gére várom.

54 éves fiatalos férfi keresi korban hoz-
záillő hölgy társát tel.:06-20/319-2029

Nem kidobni áthúzatni! Kárpitozott
bútorok áthúzása, készítése. Szfvár,
Varjú u. 34. Feketehegy Tel:06-22/
326-128, 06-20/263-1214

VEGYES

Magas áron vásárolok antik és retro
lakberendezési tárgyakat! Bútorokat
(koloniált is), csillárokat, porcelánokat,
kerámiákat, bronzokat, órákat, festmé-
nyeket, könyveket, hanglemezeket, var-
rógépet, gyűjteményeket! Hagyatéko-
kat! Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Ná-
rai Erika 0620-541-2656

Házi füstölt áru, hurka, disznósajt kister-
melőtől, hagyományos eljárással készítve,
adalékanyagok nélkül. Székesfehérvár,
Gáz utcai garázssor-üzletsor (zöldséges
mellett). Cs., P.: 07:30-11:00 14:00-18:00,
Szo.: 07:30-12:00. 20/3760942

Eladó háromágú csillár, 12 személyes
étkészlet, virágállvány, Garzon gáztűz-
hely 2 db palackkal, kinyítható asztal
duplalappal 6 db kárpitozott székkel.
06-20/551-7912

Mozgó MÉH házhoz megy! Legmaga-
sabb áron felvásárol: vashulladék, vas-
lemez, akkumulátor, egyéb fémhulladé-
kot. 06/30/367-6206

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogókat,
kalapácsokat, satukat, menetfúrókat,
fejszéket, kertiszerszámokat, eszterga-
késeket vásárolok. 06-20/415-3873

AsztAlos mester
Petró lászló
70/883-0283
petroasztalos.hu

Lomtalínást padlástól a pincéig, takarí-
tást vállalok, illetve fém háztartási gé-
peket, akkumulátorokat, hagyatékot vá-
sárolok. Tel:06-70/599-6088

Készpénzért veszek bakelit lemezeket,
diafilmeket, diavetítőt. régi pénzeket, ki-
tüntetéseket. Ingyenes kiszállás! 06-30/
194-9356

Fodrász
székesFehérváron
házhoz megy.
Tel.: 06-20/916-7866Átveszek fém háztartási gépeket,

akkumulátorokat, színesfémet, fém-
hulladékot. 06-30/728-5924

Ipari ezüst, amalgám, platina, palládium fel-
vásárlása bármilyen formában non-stop. 06-
70/292-1004

TZ4K-14B traktor eladó, 100%-ban fel-
újított, árban megegyezünk. Tel.: 06-30/
698-7329.

Veszélyessé vált fák kivágását vál-
lalom. 06-20/320-9019

Szemét és építési hulladék elszállítás,
reális áron. 06/30/367-6206

Kertész kertimunkát vállal, metszés,
kapálás, fűnyírás. Tel.:06-20/553-5347

Hús füstölést vállalok! Maroshegyen
06-20/932-4805

Hűtő, mosógép, fény hulladékát azonnal
megvásárolom! 06/30/316-9918

VÁLLALKOZÁS

Terhessé vált cégét megvásároljuk!
Magas tagi kölcsön, magas házipénztár
előnyben. 06-30/3454-724

Sírkőtisztítás, mohás,
elszíneződött síremlékek
felújítása, betűk javítása
garanciával, kedvező áron!

06-30-298-7230

Mosógépek, mosogatógépek,
hűtők javítása, garanciával,

kiszállási díj nélkül.
Csergő Szabolcs

06-20/215-8708

GÉP, SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475

Kiárusítás! Jó minőségű szerelőkul-
csok, egyéb kézi szerszámok olcsón el-
adók. 06-30/643-5362

Villanyszerelés
garanciáVal!
Régi és új építésű házaknál,

melléképületeknél.
06-30/719-6825,
laszlo.ficzere73@gmail.com

AJTÓ, ablak (automata szellőzők), zár,
redőny, cseréjét, javítását vállalom.
Tel.:06-20/381-6928.

EGÉSZSÉGÜGY

Pedikűrös házhoz megy. Tel:06-70/
942-3049

BÚTOR

Nem kidobni áthúzatni! Kárpitozott
bútorok áthúzása, készítése. Szfvár,
Varjú u. 34. Feketehegy Tel:06-22/
326-128, 06-20/263-1214

Számítógépasztal (sérült) elvihető
tel.:06-20/989-2313

Kőműves munkákat, külső szigetelést,
belső festést, teljes házátalakítást válla-
lunk. 06-30/958-2809

Homlokzatszigetelést, festést, csempé-
zést, járólapozást, parkettázást, gipszkar-
tonozást, kőműves munkát vállalok
tel.:06-20/2499-570

HÁT-,VÁLL-,FEJFÁJÁS,SZÉDÜLÉS,ZSIBBADÁS
Többségében műtét nélkül is elmulasztható.
Próbálja ki természetgyógyásznál
a Virág Egészség Központban.

www.eletero-egyensuly.hu • 30/378-4395

VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli áren-
gedmény! Árainkról bővebben:
www.varrogepszerviz.net 06-70/565-
2922

ajtófelújítás

 06-20/224-1772

perfekt-mór bt.
www.perfektajto.hu

 bontás, piszok és
törmelék nélkül

 soha többé
ajtókat festeni

minőségi ütés- és
kopásálló burkolóanyag

 több mint 1000 modell

Teljes körű lakásfelújítás reális áron
tel.: 06-70/527-3158

Fejér megyében gyors,
illetve rugalmas

Fuvarozást,
költöztetést
vállalunk!

Magán, illetve cégeknek is.
ÁrrÁr, időpont telefonos egyygyeztetéssel!
Minden nap 7-19 óra között!
Hétvégén is!

06-30/715-5829
06-30/626-9191
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vicc
Szőke nő telefonál a Legyen Ön is milliomos stúdiójá-
ból az anyjának:
- Szia anyu! Itt ülök a Legyen Ön is milliomos stúdiójá-
ban, és nem tudom a választ az első kérdésre. Szerin-
ted a számítógép, vagy a közönség segítségét kérjem?

Garantált 46.000 példány
Székesfehérvár - és most Mór - összes postaládájában 

24 vidéki terjesztési ponton, hogy 
ÖN ÉS VÁLLALKOZÁSA
a legismertebb legyen.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Műhely: Csór, Ady E. u. 8. (volt 8-as főút)

Tel.:06-30/216-5976 
(A készlet megtekintéséhez előzetes 

időpont egyeztetésre van szükség) 

Szimpla síremlékek már  270.000 Ft-tól
Dupla síremlékek már  380.000 Ft-tól

ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu

ALBA TŰZIFA KFT. 
Székesfehérvár, Takarodó u. 2.
06-20/503-0022 és 

06-20/4444-947 
www.albatuzifa.hu

VEGYES KEMÉNY 
TŰZIFA

14.000 Ft/ömlesztett m3 ártól
SZÁRAZ TÖLGY 

TŰZIFA 
16.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

AKÁC TŰZIFA 
16.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

TŰZIFA

Egy jó munkahelyen … 
… megbecsülnek és hosszútávra tervezhetek,

… nem kell attól félnem, hogy késve és pontatlanul kapok fizetést,
… biztonságos és igényes környezetben dolgozhatok,  

akár az egész családommal!

Ilyen munkahelyen szeretek dolgozni!
Szeretnél hasonlóan érezni munkahelyeddel kapcsolatban?

 És mindezt megosztani barátaiddal is? 
Ha igen, nálunk a helyed és hozd magaddal ismerőseidet is anyagi elismerés fejében!

A székesfehérvári Hanon Systems Hungary Kft., - több, mint - 25 éve 
a régió egyik legnagyobb autóipari beszállítója felvételre keres: 

•   2017-től jelentősen megemelt juttatási csomag:
 -    Más cégeknél szerzett munkatapasztalat  

esetén magasabb kezdő bér
-  Bónuszok: jelenléti, minőségi és termelékenységi mutatók alapján 
-  Kafetéria 
-  Étkezési támogatás

• Akár egy új szakmát is kitanulhatsz - Előrelépési lehetőség 
• Hosszútávú munkalehetőség
• Családias és rendezett munkakörnyezet
• Ingyenes céges buszjárat
Amit elvárunk:
• Legalább általános iskolai végzettség  • Több műszakos munkarend vállalása

Jelentkezz hozzánk!
Bogó Renáta, email: rbogo@hanonsystems.com

cím: 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 9-11.

Gyártósori operátorokat 
(Székesfehérvár)

Amit kínálunk:

caraván használtruha kereskedés
székesfehérvár, sütő utca 2-4.

Ön dÖnti el mit hord, egyszer mosható keletit vagy egyszer mosott nyugatit!

TAVASZI ÁrucSere!!! 02.27. héTfő
TAVASZI pulóVerVÁSÁr 350 fT/ db                                                                                             

03.01. SZerdA
TAVASZI exTrA ruhAVÁSÁr 2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT/ db                                             

03.02. cSüTörTök

TAVASZI exTrA ruhAVÁSÁr 2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT/ db                                             
02.27. héTfő

TAVASZI kAbÁTVÁSÁr felnőTT:  750 fT/ db, gyermek: 300 fT/ db                      
02.28. kedd

TAVASZI exTrA gyerekruhA VÁSÁr                                                                                
03.01. SZerdA

TAVASZI cIpőVÁSÁr 800 fT/ pÁr                                                                                   
03.02. cSüTörTök

TÁSkA éS kIegéSZíTő VÁSÁr                                                                                            
03.03-03.04. pénTek- SZombAT

Szfvár, Mártírok u. 72. Tel.: 22/314-118, 30/2165-303
Nyitva tartásunk: H–P: 8.30–17.30, Szo: 9–12.

csempék•járólapok•segédanyagok•kádak•zuhanykabinok
• fürdőszoba szekrények nagy választékban, kedvező áron!   

Csempék 
már 1.590 Ft/m2-től Ré
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Budapestről érkező szakbecsüs felvásárlást végez! 
HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!
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Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több évtizede tartó 
családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édes-
apám a legnagyobb ékszerkereskedő. A tőle tanult sok évtizedes tapaszta-
latot és az 5-ös minősítésű bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, 
de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! Hiszem, 
hogy a tisztességes magatartásnak van jövője!
Komoly érdeklődők megkeresését örömmel várom.

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!
Ezüstök 300 Ft-tól/gr

Berkes, Czóbel, 
Neogrády, Vaszary, 
Glatz, Szőnyi,  
Lotz, Scheiber,  
Rippl-Rónai,  
Kmetty, stb....

Neves festők művei kimagasló áron!

Herendi  
készpénzes  
felvásárlás!

Antik arany-ezüst  
pénzek, tallérok  

16 000–30 000 Ft/gr

Eozinos Zsolnay  
(körpecsétes,  
kb. 100 éves) 
500 000 Ft, 1 000 000 Ft, 
akár 3 000 000 Ft

Arany  
6500–9900 Ft/gr

Arany zsebóra 
200 000–800 000 Ft

06-1/209-4245, 06-20/200-6084 • dinasztiagaleria11@gmail.com

Székesfehérvár • 2017.02.27. (hétfő) 9–15-ig  
Novotel Hotel, Ady Endre u. 19.                                                    

Mór • 2017.02.28. (kedd) 9–10-ig Lamberg Kastély- és Kulturális Központ, Szent István tér 5.         
Csákvár • 2017.02.28. (kedd) 11–12-ig Publo Étterem és Panzió, Szent Mihály tér 12.                                   

Gárdony • 2017.02.28. (kedd) 15–16-ig Nemzedékek Háza, Gárdonyi Géza u. 1.                                      
Dunaújváros • 2017.03.01. (szerda) 9–13-ig Klub Hotel, Építők útja 2. (különterem)                                          

Polgárdi • 2017.03.01. (szerda) 14–15-ig Közösségi Ház, Kossuth u. 76.  


