
Állás hirdetések: 
5.,6.,7.,8.,9., 
14.,15. oldal
Megyei és multinacionális  

cégek állásajánlatai közül 
válogathat minden héten

Legyünk tudatában, hogy figyelmünket mi irányítjuk… 3. oldal

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2017. március 17., 11. hét

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

Oblat Zsolt  
Gold Ékszer-Numizmatikai 

Szaküzlet
Karikagyűrűk nagy választékban! Budai út 9-11.  

Tel.:22/390-237; 06-20/9808-459.

Arany - Numizmatika
Arany – ezüst vétel 

készpénzért.  
Régi pénzek, érmék
éremgyűjtemények

adás - vétele.

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

Csatlakozz csapatunkhoz 
operátorként! 

Dönts mellettünk Te is! 

Amit kínálunk: 
 kiemelt bérezés és műszakpótlék 

 cafeteria: bruttó 330.000 forint/év 

 hiányzásmentességi jutalom: nettó 10.000 forint/hó 

 féléves bónusz, javaslattételi rendszer jutalmazással 

 dolgozói kedvezmények, családi nap, sportversenyek 

 ingyenes céges buszjáratok 5 megyéből 

 stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés 

 belső munkatárs ajánlási rendszer - nettó 50.000 forint 

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön, reggel 6:00 órától. 

Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

 

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

Csatlakozz csapatunkhoz 
operátorként!

Dönts mellettünk Te is!

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

ABLAK SPECIALISTA
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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

A GIGA 2003 Kft.  
felvételre keres 

Fényképes önéletrajzát küldje  
az info@giga2003.hu e-mail címre.

Elvárás: felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek.  
Előny: 1-2 év gyakorlat.

6 fő CNC 
gépkezelőt

Személyügyi 
asszisztenst

Székesfehérvárra 
Elvárás: önálló munkavégzés.

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.

Javítás olcsón, rövid határidővel, garanciával.
szivattyú kereskedés és kisGéP szerviz

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

  3. oldal

fókusz cím: 
a fókuszra egy kép kell, keresem, küldeni fogom, 

ahogy a címoldali képet is.

köszi

Agyunk csodálatos hatalma
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Hírek
Információk

Fa Nándort kitüntették
A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetését kapta március 15-én Fa Nándor, óceáni vitorlázó, hajóépítő. A 
magyar vitorlázósportot egyedülálló teljesítményével és eredményeivel nemzetközi rangra emelő legendás pályafutása, saját terve-
zésű és építésű versenyhajóival elért világraszóló sikerei elismeréseként kapta a díjat az ötszörös földkerülő magyar hajós.

Jövő héttől gyűjtik 
a zöldhulladékot 

Március 21-én lesz az első 
gyűjtési nap a városban, a 
szelektíven összeszedett fü-
vet, gallyat a Depónia Non-
profit Kft. ingyenesen szál-
lítja el, de csak akkor, ha 
megfelelő zsákban van, je-
löléssel ellátva.  A matricá-
ból minden székesfehérvári 
háztartás harminc darabot 
kapott ingyenesen. Akinek 
többre van szüksége, vásá-
rolhat még, vagy felhasznál-
hatja a tavaly megvett matri-
cákat is. 

Ásványkiállítás  
a könyvtárban 

Március 21-től Magyar 
Ásványok címmel nyílik 
kiállítás a Vörösmarty Mi-
hály Megyei Könyvtár Tol-
nai úti Tagkönyvtárában. 
Körülbelül 4400 ásványfajt 
ismerünk, számuk éven-
te átlagosan 50-70 új faj-
jal gyarapszik, hála a lel-
kes ásványgyűjtőknek és 
az egyre jobb műszerekkel 
rendelkező kutatóknak. A 
tárlaton megismerhetik az 
újonnan felfedezett magyar 
ásványokat is.  

Április elején  
Fehérvári Halünnep

Kifogjuk a legjobb falatokat! 
Aki gasztronómiai élményeket 
keres, annak ott a helye a Fe-
hérvári Halünnepen Székes-
fehérváron a Palotavárosi ta-
vaknál, április 8-án. Izgalmas 
programokkal, és nem utolsó 
sorban finomabbnál finomabb 
halételekkel várnak minden 
kedves odalátogatót! A Hal-
ünnep Székesfehérvár máso-
dik legnagyobb gasztronómiai 

fesztiválja. A program fő ele-
mei: egész napos halételfőző 
verseny, muzsikák, mozgás, 
játék, vásár. A főzőversenyre 
április 6-ig lehet a csapatoknak 
jelentkezni.

Ötszörös díjazott az agárdi származású designer
Az agárdi fiatalember 

idén már ötödször nyer-
te el Amerikában, hang-
hatás tervezőként a Gol-
den Reel, vagyis Arany 
Tekercs díjat. 

A 31 éves Wagner Csaba 
sound designerként – hang-
hatás-tervezőként – 2011-
ben utazott ki Hollywood-
ba szerencsét próbálni, már 
a kiérkezése évében elnyerte 
társaival a szakma legran-
gosabb elismerését, a Gol-
den Reelt. Egy évvel később 

megint bezsebelte a díjat, 
majd 2016-ban ismét. Idén 

már két munkája is kiérde-
melte az elismerést.

Szombatig várjon a tankolással 
Csökkenti bruttó 5 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 6 forinttal a gázolaj 
literenkénti nagykereskedelmi árát szombaton a Mol Nyrt. - értesült piaci 
forrásokból az MTI csütörtökön.



2017. március 17.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó    3

 Ez a részünk az, amely 
még mindig a legtöbb 
felfedezésre váró titkot 
adja a tudománynak.

Vajon hogyan keletkezik 
agyunkban a gondolat? Mi 
történik az agyvelőnkben, 
amikor gondolkodunk? 

Mi irányíthatunk
A tudomány azt már „ki-

derítette”, hogy gondolata-
inkat befolyásolni tudjuk, 
át tudjuk fordítani negatív-
ból pozitívba. S ez óriási 
fegyvertény az életünkben! 
Meghatározó hatással van/
lesz abban, ahogy a világ-
hoz állunk, ahogy a velünk 
történt dolgokra tekintünk. 
Ami, - mint egyfajta lánc-
reakció – tovább gyűrűzik 
s hat arra, mit vonzunk be 
az életünkbe.

Nincs különbség
Mindez azért (is) van 

így, mert az elme számára 
nincs különbség a valóság 
és a képzelet közt! Agyunk 
mindenféle gondolatra ké-
pes reagálni, és számára 
mindegy, hogy az informá-
ció a valóságból ered vagy 
éppen a fantázia szülöt-
te. Egy horror film nézése 

közben izzadhatunk, féle-
lem és görcs léphet fel ben-
nünk, holott „tudnunk kel-
lene”, hogy mindez csak egy 
film…

Ha vígjátékot vagy szerel-
mes filmet nézünk, agyunk 
rendkívül jó érzéseket ész-
lel, ami fizikai szinten is 
megjelenhet bennünk: mo-
solyog nem csak az arcunk, 
hanem a szívünk/lelkünk 
is, egyfajta boldogsághor-
mon termelődik.

Menni fog!
A gondolataink több, 

mint a fele még tegnapról 
maradt a fejünkben. Ezért 
borzasztó nehéz a pesszi-
mistáknak szemléletmódot 
változtatni. Szó szerint ki 
kell mosniuk az agyukat, 
hogy észrevehessék a po-
zitív történéseket.

Nyitnunk kell új dolgok-
ra! Rengeteg tevékenység 
tud új idegi kapcsolatokat 
létrehozni. Ha úgy gondol-
juk, képtelenek vagyunk 
bármiben is előre lépni, 
akkor ez a meggyőződés 
uralni is fogja a tudatun-
kat. De ha úgy állsz hozzá, 
hogy „Menni fog!”, akkor 
az agy maga nyit lehetősé-
geket, hogy megvalósuljon 
a célkitűzés. Sok mindent 

elérhetünk, ha elhisszük, 
hogy hittel hegyeket lehet 
megmozgatni.

Edzésben tartani
Akárcsak izmainkat, 

agyunkat is tornáztatnunk 
kell. Új dolgokat tanulni, le-
vegőztetni, egészségesen táp-
lálni, pihentetni, új helyek-
re utaztatni. a rendszeres 
agytorna hiánya rendkívüli 
módon rombolja a kognitív 
képességeket. Minél többet 
tanulunk fiatalabb korunk-
ban, annál tovább tudjuk 
megőrizni agyi képességein-
ket öregkorban. Ezt segíthet-
jük pl. különböző fejtörőkkel 
és logikai játékokkal is.

Non-stop
Az emberi agy „non-stop” 

működik, még éjszaka is. 
Folyamatosan fogadja a 
test minden részéből hoz-
zá érkező információkat 
pl. a vér összetételéről szó-
ló „tanulmányokat”.

Ugyanis az agyunk sokat 
dolgozik éjszaka is, ekkor 
szortírozza ki azt is, hogy 
mit érdemes elfelejtenünk. 
Érdekes, hogy éjszaka ren-
geteg ingert megszűrve (pl. 
hangok) működik az agy. A 
forgalom zaját idővel meg-
szokjuk, de ha gyermekünk 

sír a szomszéd szobában, 
arra az anya azonnal feléb-
red, még ha nagyon halkan 
hallható is ez a sírás.

Ismétlés
Valóban igaz: „Ismétlés 

a tudás anyja”. A megszer-
zett tudást módszeresen kell 
gyakorolnunk! Az informá-
ció elhangzása után azonnal 
érdemes ismételgetnünk, és 
nem csak elméletben vissza-
idéznünk, hanem gyakorlati 
módon is. Ha például idegen 
szavakat, új elnevezéseket, 
neveket akarunk megje-
gyezni, hangosan ki kell 
mondanunk azokat, nem 
elég magunkban rágondolni.

Mondjuk az első tanulás 
után 20 perccel, aztán két 
nappal, két héttel. Így sokkal 
nagyobb eséllyel marad meg 
beírva a hosszú távú memó-
riánkba. Még egy apróság: 
amit igazán meg akarjunk 
jegyezni, azt utoljára egy 
nyugodt, pihentető időszak 
előtt tegyük, amikor nem 
akarjuk agyunkat további 
információkkal, ingerekkel 
terhelni. A legjobb, ha a ta-
nulásra alszunk egyet.

S ne felejtsük el: tanulni so-
ha nem késő! Bármit és bármi-
kor! Csak egy a fontos: valóban 
szeressük azt, amiről tanulni 
akarunk… - anna - 

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

Bozont: 3 év körüli kan. Már las-
san 1,5 éve a menhelyen él. Egy 
kozmetika és egy igazán csinos 
legényke lesz. Mindenkit szeret. 
Nagyon szeret sétálni, házőrző-
nek is kitűnő.

Galuska: 1-2 év körüli kis köze-
pes szuka. Eleinte félős volt, de 
már egy felszabadult, boldog ku-
tya. A pórázon való sétálást még 
tanulgatja. Gyerekek mellé igazi 
kis játszótárs.

Gina: 1,5 éves golden keverék 
lányka. Nagyon barátságos, játé-
kos, vidám természete van. Fe-
leslegesen nem kiabál. Igazi csa-
ládi kis kedvenc válhat belőle.

Heléna: 1,5 év körüli tacsi keve-
rék lányka. Picit bizalmatlan az 
idegenekkel. Nagyon szereti, ha 
simogatják. Pórázon szépen tud 
már sétálni. 

Irma: 1,5 év körüli nagytestű 
jugoszláv farkasölő. Nagyon bé-
kés, türelmes természete van. 
Pórázon már szépen közlekedik. 
Feleslegesen nem ugat. Határo-
zott gazdit keresünk neki.

Jack: 3-4 év körüli németjuhász. 
Gazdáját elveszítette így került a 
menhelyre. Nagyon szeret enni. A 
bezártságot nagyon nehezen viseli. 
Alapjába véve egy vidám termé-
szetű kutya. Szereti ha foglalkoznak 
vele. Akár családba is jó választás.

Toti: 2-3 év körüli foxi. Sok a 
mozgás igénye. A többi kutyával 
is jól kijön. Szereti a hosszú sétá-
kat. Akár lakásba vagy udvarra is 
jó választás.

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!

Brünhilda: 2 év körüli stafi lány-
ka. Őt egyedüli kutyának ajánl-
juk. Amúgy csendes, nyugodt 
természete van. Nagyon szereti, 
ha simogatják és foglalkoznak 
vele. Pórázon is szépen közle-
kedik. 

Csutka: Kb. 8-10 hónapos szuka. 
Nagyon szeret játszani, gyerekek 
mellé nagyon jó választás. Sok 
az energiája. Közepes testű. 

Bodza: 5 hónapos labrador ke-
verék lányka. Anyukájával és 
testvérével érkezett a menhely-
re. Nagyon nyugodt, csöndes. 
Gyerekek mellé családba nagyon 
jó választás.

Használjuk jól, s jóra
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Életmód
Indiai citromfű: miért legyen mindig otthon?
Az indiai citromfű jellegzetes illatú, kellemes ízű fűszernövény, nagyszerűen felhasználhatjuk emésztési problémák elleni gyógyírként, 
elősegíti, hogy a jótékony baktériumok újra elszaporodjanak a bélrendszerben. Olyan panaszok megoldásában lehet segítségünkre, mint 
a székrekedés, az állandó puffadás és fokozott gázképződés, a hasi görcsök vagy a hasmenés. Annak is érdemes fogyasztania, akinek 
koleszterinproblémái vannak, illetve szeretné megelőzni a vérerek plakkosodását,  az érszűkületet. Kedvező tulajdonsága az is, hogy meg-
akadályozza a koleszterin felszívódását a bélrendszerből, emellett pedig káliumtartalmával segíti a vérnyomás egészséges szinten tartását.

Nyíregyháza, Pazonyi út és Nád u. sarok, a MOL kúttal szemben. Telefon: 06 70 384 0701
Nyíregyháza, Kállói út 12/c, Damjanich lakópark  

(Gépkocsival a Mikszáth Kálmán út felől) Telefon: 06 70 635 2914

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Most az Áfa 

nálad marad!*

Spórolj tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2017. március 1-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!

MATRACDEPÓ SZÉKESFEHÉRVÁR
Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. Telefon: 06-70/953-7266

www.matracdepo.hu

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

MáRCIUS 20-25-Ig 

OptIkaHÉt 
a kOntakt OptIkában!

Minden szeMüveglencsére  
és szeMüvegkeretre egyaránt:

30% 
ke d ve zMÉny!
CSak a fent nevezett HÉten!
SzOlgáltatáSaInk:
•  ingyenes komputeres  

szemvizsgálat 
•  ultrahangos  

szemüvegtisztítás
•  bankkártyás fizetés
•  egészségpénztári  

kártyák elfogadása!
Az akció részleteiről  
érdeklődjön személyesen, 
 vagy telefonon!

Keressen bennünket:
Székesfehérvár, Várkörút 42.  

(A Travel utazási iroda mellett) 
Tel.: 22/ 321 196 vagy: 30/ 478 8972

A világ legegészségesebb nemzetei - mi a titkuk?
A franciák átlagéletkora: 

81,5 év, étrendjüket régóta 
példaként emlegetik. Min-
den étkezésük kiegyensú-
lyozott, rendszeresen, de 
mértékkel vörösbor is ke-
rül az asztalukra, ami jót 
tesz a szívnek. 

Az olaszok átlagéletkora: 
82 év, a mediterrán étrend, 
sok olívaolaj és hal - ez a tit-
kuk. Aktív nemzet, sportol-
nak, és ők sem vetik meg a 
vörösbort.

Az ausztrálok átlagélet-
kora: 82 év, a legtöbb dolgot 
maguk megtermelik meg, 
így sok organikus élelmi-
szert fogyasztanak. A moz-
gás és a sport a kultúrájuk 
része.

A svájciak átlagéletkora: 
82 év, fizikailag aktív nem-
zetnek számítanak. Té-
len síelnek, nyáron hegyet 
másznak és kirándulnak.

A görögök átlagéletkora: 
83 év náluk is a mediterrán 

étrend az egyik fő oka annak, 
hogy magas az átlagéletkor. 
A mozgás és a sport hagyo-
mányosan kultúrájuk része.

A spanyolok átlagéletko-
ra: 83 év, a hagyományos 
tapas - vagyis kis falatkák 
- miatt mesterei az adagok 
kiszámításának. A sok kis 
étkezés náluk hagyomány, 
a nap közepén sziesztáz-
nak, ami miatt átlagosan 

alacsonyabb a stressz-szint-
jük és kipihentebbek is.

A japánok átlagéletkora: 
84 év, nagyon egészségesen 
táplálkoznak - vörös hús he-
lyett inkább halat fogyasz-
tanak, kevés tejterméket, 
vajat esznek. Emellett jód-
ban gazdag tengeri herken-
tyűk és antioxidánsokat tar-
talmazó zöld tea is gyakran 
kerül az asztalukra.

Kendermagolaj - 
a zöld csoda

Mogyoró ízű, zöldes szí-
nű, jellegzetesen kender il-
latú, rendkívül magas táp-
értékű, egyedülálló olaj. 
Alapvetően fontos amino-
savak és magas tápértékű 
fehérjék is találhatók ben-
ne: (A-, B1-, B2-, B3-, B6-, 
C-, D- és E-vitamin), ásványi 
anyagok (kálium, kalcium, 
vas, magnézium) emiatt az 
egyik legértékesebb növé-
nyi olaj. Könnyen emészthe-
tő, csökkenti a koleszterin-
szintet, erős daganatellenes 
hatása van, hozzájárul az 
immunrendszer erősíté-
séhez (még a HIV-betegek 
esetében is). Csakis hide-
gen fogyasszuk, soha nem 
melegítsük. 

Ilyen még nem volt! - Elindul 
Magyarországon a tejkamion

Tejkamion elindítását 
tervezi tavasszal a Tej Ter-
méktanács, így kívánja nép-
szerűsíteni a tej- és tejter-
mékfogyasztást, illetve az 
egészségtudatos táplálko-
zást. A fő célcsoport a fiatal 
generáció, ezért döntöttek a 

rendhagyó marketingesz-
köz mellett.
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Egyre több fiatal nő megy nyugdíjba
Emelkedik a korhatár előtt nyugdíjba vonuló nők száma, ebből azonban az is követ-
kezik, hogy az átlagos nyugdíj összege ebben a csoportban, kismértékben ugyan, 
de csökken az átlagnyugdíjhoz képest. Közben ismét emelkedni kezdett az öregségi 
nyugdíjat kapók összlétszáma.

Állás-oktatás
5-6-7-8-9. oldal

Azonnali kezdési lehetőséggel keresünk

betanított 
GÉPKEZELŐKET
székesfehérvári partnercégünk számára.

Kiemelt kezdő alapbér (akár bruttó 180.000 Ft/hó)
Béren kívüli juttatási csomag 
Vidékről bejárás támogatása

elvárások: 6+2-es munkarend vállalása, alapszintű műszaki 
ismeretek (műszaki rajz olvasás, mérőeszközök ismerete)

Érdeklődni a 06 20/967-3093-as számon lehet.
M. Ny. Sz.: 3440/2001., A. Ny. Sz.: NAIH-73314/2014.; NAIH-85575/2015

KNAUF INDUSTRIES HUNGARY Kft. munkatársakat keres 
folyamatosan bővülő csapatába, az alábbi pozíciókba:

Feladatok:
• Termékek ellenőrzése 
• Termékek elcsomagolása
• Dokumentáció vezetés

 
Feladatok:

•  Megrendelések alapján termékgyártás félautomata gépen
• Termékek ellenőrzése, mérése
• Termékek csomagolása
• Dokumentáció vezetés

Elvárások:
• Számítógép alapfokú ismeret
• Átlagos műszaki érzék
• Önállóság

 
Feladatok:

•  Gépek folyamatos üzemeltetése, beállítások általános 
végrehajtása

•  Részvétel a szerszámcserében
•  Gyártásközi műszaki hibák elhárítása

Elvárások:
•  Mechanikus szerelésben szerzett tapasztalat
•  Szakmunkás végzettség
•  Műanyag iparban szertett tapasztalat előny

Munkaidő: 5 + 2 (5:50-13:50; 13:50-21:50; 21:50-5:50)
Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Bakony utca 4.
Amit kínálunk:  

• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria: évi bruttó 300.000 Ft
• Havi prémium: teljesítmény, jelenléti
• Stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Közigazgatási határon kívül érkezőknek 100% buszbérlet 
Jelentkezni lehet az allas@knauf.fr levelezési címre  
küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a tárgyban  

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

Gépelszedő operátor

Vágógép kezelő

Szenior operátor

Juttatások:  Versenyképes bér   Utazási költségtérítés   Képzések  Havi bónusz   Családias légkör 

• CAD-CAM programozó • Méréstechnikus (3D)  
• Fröccsöntő gépbeállító • Szerszámkészítő
• Tömbszikra és Gépi forgácsoló 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

A Fejér Megyei  
Szent györgy egyeteMi 

OktAtó kórház

Feltétel: felnőtt szakápoló, ápoló/OKJ.

Ápoló
jelentkezés: Szakmai önéletrajzzal,  

a személyügyi csoportnál. 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3., 

tel: 22/535-682, e-mail: 
szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

munkatársakat keres  
székesfehérvári, valamint 

 
  

az alábbi munkakörben

csákvári egységéhez 
lakhatási lehetőséggel

60 százalékkal 
nő a szociális 
dolgozók bére

2013 és 2018 között je-
lentős béremelésre szá-
míthatnak a szektorban 
tevékenykedők. 

A szociális területen fog-
lalkoztatottak fizetése öt év 
alatt átlagosan 60 százalék-
kal emelkedik, közöttük a 
felsőfokú végzettségűeké 
67-71 százalékkal. Idén 7,5 
milliárd forintos bérkiegé-
szítést kapnak a felsőfokú 
végzettségű szociális dol-
gozók, akik közül 4400-an 
a család- és gyermekjólé-
ti szolgálatoknál tevékeny-
kednek. Ez a bérkiegészítés 
átlagosan bruttó 35 ezer fo-
rintot jelent, az emelést a 
napokban - januárig visz-

szamenőleg - megkapják az 
érintettek.  Így a szociális 
dolgozók átlagbére idén 208 
ezer, jövőre pedig 233 ezer 
forint lesz.

A kormány kiemelt figyel-
met fordít erre a szektorra, 
amit az is igazol, hogy az 
itt dolgozók iránti megbe-
csülés jeleként a szociális 
munka napját munkaszü-
neti nappá nyilvánították, 
valamint az is, hogy az érin-
tettek továbbképzési prog-
ramjait ingyenessé teszik.

ÁllÁslehetőség
A móri Prémium Fenster  

System Kft. felvételt hirdet 

ablakgyártó, 
betanított munkás 

munkakörbe, 
kiemelt kereseti lehetőséggel, 
hosszú távú munkavégzésre.

Érdeklődni Mihályi Gábor  
termelés vezetőnél személyesen a
Mór Asztalos u. 1. szám alatt, 

vagy telefonon a  
20-283-5344-es számon lehet. 

DEKRA Akademie Kft.

Várjuk jelentkezését:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001),

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002),

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009),

•  Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040)   
OKJ-s tanfolyamainkra,továbbá

• Kazános kötelező továbbképzéseinkre,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamunkra,
• Munkavédelmi képviselő képzésünkre.

Bővebb felvilágosítás:  
DEKRA Akademie Kft., Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

E-
00

06
83

/2
01

4.

Építőipari Generál kivitelezői cég

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

Kőművest, burkolót, festőt,  
villanyszerelőt  felvesz hosszú távra.

Bérezés megegyezés szerint.
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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. 

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 szemé-
lyesen hozzánk. Kérdés esetén a következő 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 megoldásokat kínál a hegesztett és hidegen préselt karosszéria elemek tekinteté-
ben. Professzionális csapatunknak és magas színvonalon automatizált gépparkunknak köszönhetően olyan neve-
ket 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

Közmunkásokat és menekülteket 
vethetnének be a turisztikai szektorban

A friss nyugdíjasokat és 
a kisgyermeket nevelőket 
célzó részmunkaidő elter-
jesztésén, a képzéseken, 
a szakképzés megrefor-
málásán túl a menekült-
státusszal rendelkezők 

foglalkoztatása lehet az 
egyik út a turisztikai és 
vendéglátóipari vállalko-
zások számára. A töme-
ges munkaerőhiány meg-
oldásának fontos eszköze 
azonban az lehetne, ha a 

versenyszféra felé terelget-
nék a közmunkásokat. A 
közmunkások egy részéből 
idővel szakképzett dolgozó 
is válhat, de már az is előre-
lépés, ha betanított munká-
ra alkalmazni tudják őket. 
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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

További információ a:  
06/22/397-717/22-es melléken 

vagy önéletrajzát a 
krine.munkaugy@krine.hu 

email címre várjuk.

Varrodába, az Alba Ipari  
Zónába keresünk  

egyműszakos  
munkarendbe 

azonnali kezdéssel:

•  varrónőt  
(tapasztalat szükséges),

•  gépi-, illetve kézi 
vasalót, 

•  villanyszerelőt, 

•  varrógépműszerészt. VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

Elektronikai berendezés  
szerelő/gépkezelő

Elvárások:
•  8 általános iskolai végzettség
•  Jó látás és kézügyesség
•  Sikeres felvételi teszt

Amit kínálunk:
•  Kezdő bér: 140- 150.000 Ft
•  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

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

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

Feladatok: 
•  Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése, üzem és 

raktár közötti anyagmozgatás

Elvárások:
•  Minimum szakmunkás iskolai végzettség,
•  Érvényes OKJ-s végzettség 
•  Min. 2 éves gyakorlat
•  Egészségügyi alkalmasság
•  3 műszak vállalása

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
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

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

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  
laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

10% feletti hozamok 
Jól jártak, akik nyugdíjpénztárra bízták a pénzüket

Jól teljesítettek tavaly a 
nyugdíjpénztárak, az inf-
lációt jelentősen meghala-
dó hozamot értek el tagjaik 
egyéni számláin - derül ki az 
MNB friss pénztári statisz-
tikáiból. A legjobban teljesí-
tő önkéntes pénztáraknál a 

kétszámjegyű hozamok sem 
voltak ritkák.

Mikor lesz a 2017-es 
óraátállítás és  
a tavaszi szünet?

Nemsokára át kell állítani 
az órákat, kezdődik ugyanis 
a nyári időszámítás, de a tava-
szi szünetre sem kell már sokat 
várni. A 2017-es nyári időszámí-
tás kezdete március 26-án lesz, 
az órákat vasárnap hajnal 2 óra-
kor 3 órára kell előretekerni - 
vagyis egy órával kevesebbet 
alhatunk. Európában a nyári 
időszámítás március utolsó va-
sárnapján kezdődik, és október 
utolsó vasárnapjáig tart. Emi-
att minden évben más dátum-
ra esik, de az időpont mindig 
ugyanaz: októberben 3 órakor 
vissza-, márciusban 2 órakor 
pedig előre kell tekerni az órá-
kat. A 2016/2017-es tanév rend-
je szerint a tavaszi szünet 2017. 
április 13-tól 2017. április 18-ig 
tart. A szünet előtti utolsó taní-
tási nap 2017. április 12. (szer-
da), a szünet utáni első tanítási 
nap 2017. április 19. (szerda).

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
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

- Tűzvédelmi szakvizsga
- Munkahelyi elsősegélynyújtó
- Munkavédelmi képviselők képzése
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www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt.
Székesfehérvár 1 postája keres

Sárkeresztes postára 

KÉZBESÍTŐ
munkatársat

A munkakör betöltésének feltétele:
- minimum 8 általános iskolai végzetséggel,
- bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány 
szükséges.

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelent-
kezését is várjuk!

Érdeklődni a 06/30-772-2413 telefonszámon, illetve
levélben fényképes önéletrajzzal:
Székesfehérvár 1 posta,
8001 Székesfehérvár,
Kossuth utca 16.
06/30771-4286

79x112mm_posta_allas_szuperinfo_szekesfehervar.indd   7 13/03/17   11:49

Te vagy az igazi?  
Mi azok vagyunk.
Az ADIENT az autóipari üzletágban világszerte elsők között van az autóülés gyár-
tásában. Ezt több mint 80.000 munkavállalóval és 200 telephellyel biztosítjuk. 
Móron található dinamikusan növekvő gyárunkba jelenleg a következő felada-
tok ellátására keresünk munkatársakat:

HEGESZTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ
Feladatok:

•  Szerszámcserék, átállások végrehajtása hegesztő robotcellákon
•  Lézer hegesztés
•  Hegesztési varratok, paraméterek korrekciója
•  Mérethibák korrigálása, méretbeállítás hegesztő készülékekben
•  Hegesztett alkatrészek mérőeszközös mérése
•  Kisebb karbantartási feladatok végrehajtása (érzékelő csere stb.)

Elvárások:
•  Géplakatos vagy villanyszerelő végzettség

Előny:
•   Hegesztő technológiában szerzett gyakorlat (védőgázas ívhegesztés,  

ponthegesztés, ellenállás hegesztés)
•  Méréstechnikai tapasztalat
•  Robotprogramozási ismeretek (Motoman, ABB)
•  Több éves szakmai tapasztalat

A jelentkezéseket a következő e-mail címen várjuk:
andrea.molnarnagy@adient.com

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel 
és alkalmasnak érzi magát a feladatok ellátására, 

kérjük juttassa el fényképes szakmai önéletrajzát a 
srek.zsuzsa@plt.hu e-mail címre március 31-ig.

A Székesfehérvár és körzete Szuperinfó

Marketing- és 
reklámtanácsadó

munkatársat keres
Feladatok:
-  hirdetési felületek bemutatása és értékesítése, 

cégek, vállalkozók és intézmények számára
-  ügyfelekkel való kapcsolattartás,szakmai tanácsadás
-  személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása
Elvárás:
- minimum középfokú végzettség
- tárgyalóképes kommunikáció
- eredmény- és ügyfél-orientáltság, önálló munkaszervezés
- stabil számítógépkezelési ismeretek
- saját gépjármű
Amit nyújtunk:
- jó kereseti lehetőség
- aktív segítség az értékesítésben
- tréningek, szakmai továbbképzések
- alkalmazotti jogviszony

Jelentkezni 2017. március 22-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.
Ügyfélszolgálati és Számlázási Osztálya

SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÓ 
ÜGYINTÉZŐ

munkakörbe munkatársat keres.
A munkavégzés helye: Velence 

A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.

Magyarországon toboroz a világ egyik  
legnagyobb gyógyszeripari cége

A GlaxoSmithKline (GSK), 
a világ egyik legnagyobb 
gyógyszeripari cége újabb 
jelentős, mintegy 18 milli-
árd forintos beruházást hajt 
végre Gödöllőn, amelynek 

köszönhetően 104 új munka-
hely jön majd létre. A fejlesz-
tés eredményeként a magyar-
országi gyár tevékenysége 
kiegészül, és a korábbihoz 
képest újabb felhasználási 

területre állít majd elő 
diphteria és tetanusz vakci-
na komponenseket. A gyár 
nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a magyar gyógyszeripar 
tavaly 788 milliárd forint ter-
melési értéket állított elő, az 
itt megtermelt termékek 83,5 
százalékát külföldön adták 
el. Ez azt jelenti, hogy a ma-
gyar gyógyszeripar külföldön 
is versenyképes.
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VT Metal Kft.
Az alábbi pozíciókba keres munkatársat:

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

Feladatok: 
• NC  marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
•  min.  8 ált. végzettség 
•  fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői 

tapasztalat 
•  egészségügyi alkalmasság 
•  3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag (gépkezelői pótlék,  

évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
•  Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
•  Teljesítmény alapú mozgóbér
•  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
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

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
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!

Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, 
Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  
laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

MOL sárkeresztesi töltőállomására kútkezeLő és  
eLadó-pénztárOs kollégát keresünk!
Gyakorlat és végzettség nem feltétel, de előny. 
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: petrofullbt@t-email.hu  
„9056” jeligével, vagy a töltőállomáson személyesen, zárt borítékban leadva.

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:

Építőipari cég 

kőműveseket és 

segédmunkásokat 
keres székesfehérvári 

és környéki  
munkahelyeire. 

Fizetés havonta  
megegyezés szerint. 

Egész évben,  
folyamatos, bejelentett 

munkalehetőséget  
kínálunk, ehhez  

elvárásaink precíz,  
igényes munkavégzés.

Gyakorlati tapasztalattal  
nem rendelkező,  

pályakezdőket is felveszünk.

Érdeklődni:  
+36 30 373 1237

A postások kapják a 
legnagyobb emelést

Ezen a héten zárulhatnak a 
bértárgyalások az állami vál-
lalatoknál azt követően, hogy 
a kormány a minap felhatal-
mazást adott a bérmegálla-
podás aláírására a MÁV-nál, 
a Volánoknál, a vízügyi ága-
zatban, valamint a postánál. 
A MÁV-nál tegnap írták alá az 
egyezséget a szakszervezetek 
a munkaadóval, így a vasuta-
sok áprilisban már az emelt 
fizetést kapják. A posta ön-
erőből további 2 százalékkal 
toldotta meg a dolgozók bérét. 

Derula Kft. dégi telephelyére 
faipari munkára

 
munkatársakat keres,  

1-2 és 3 műszakos  
munkarendben. 

Jelentkezni emailben:  
gabriella.barna@derula.hu 
és telefonon: 06-25/505-203
Megfelelő létszám esetén 

buszjárat indul

daraboló  
és javító

Martin Metals Kft. felvesz
állandó délelőttös műszakrendbe,  

az INOTAI ALUKOHÓ területén lévő telephelyére

Raktári betanított munkás
Minőségellenőr

férfi kollégákat
Amit kínálunk:
•  8 órás munkaidő (tartalmaz fél óra reggeli időt)
•  korlátlan tea, kávé, szörp fogyasztás
•  ingyenes munkába járás
•��kimagasló cafetéria, különleges juttatások
•��családias munkahelyi légkör
•��ingyenes továbbképzési lehetőség
•��stabil, hosszútávú munkalehetőség

Amit elvárunk: 

•��becsületes, szorgalmas munkavégzés

Előny: 

•��targoncavezetői, nehézgépkezelői jogosítvány

Érdeklődni lehet: 06-30/3777-411 (munkaidőben)
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

lemezlepseny@stajer.hu

TAVASZI AKCIÓ!

Cserepeslemezek, trapézlemezek
Lepsény, Fő utca 31. Tel: 06 30/351-49-59  Ny.: H-P.: 8-16 Szo.: 8-12

Raktarkeszletrol 

azonnal!

Trapézlemez
999 Ft+áfa/m2-től

(bruttó 1268 Ft)

Cserepeslemez
1430 Ft+áfa/m2-től

(bruttó 1816 Ft)MEGNYITOTTUNK

lemezlepseny@stajer.hu

Cserepeslemezek, trapézlemezek
Lepsény, Fő utca 31. Tel.: 06 30/351-49-59 Ny.: H-P.: 8-16 Szo.: 8-12

Cserepeslemez
1475 Ft+áfa/m2

(bruttó 1873 Ft/ m2) 

Trapézlemez
1155 Ft+áfa/m2

(bruttó 1466 Ft/m2)

Érvényes 2017. 03. 17-től visszavonásig.

Kiegészítők és 
ereszcsatorna 

rendszer széles 
színválasztékban

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!

Műanyag  
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel 
március 1–31-ig!

Redőny, szúnyogháló, reluxa,  
szalagfüggöny, roletta, harmonikaajtó, 
napernyő, ipari függöny készítés-javítás

tel.: 06-30/505-5249
zsoltarnyekolas@gmail.com

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45% kedvezménnyel július 31-ig! 

Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,  
roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés-javítás

Tel.: 06-30/505-5249

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

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

Januárban megugrott az építőipar
2017 januárjában az építőipari termelés volumene 18,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi alacsony 
bázist. A termelés a két építményfőcsoportban eltérően alakult: az épületek építése 32,8 százalékkal bővült, míg 
egyéb építményeké 3 százalékkal csökkent.

Hódítanak az óriásfonalból  
kötött tárgyak!

A legfrissebb divathul-
lámnak megfelelően ha-
zánkba is begyűrűzött az 
óriás méretű fonalból kötött 
szőnyegek, párnák, taka-
rók meleg, barátságos vilá-
ga. Különleges, strukturált 
jellegüknek köszönhetően 
látványos elemei lehetnek 
otthonunknak. A hatalmas 

szemekből kötött takarók, 
szőnyegek, párnák, puf-
fok, kosarak, székpárnák 
egy teljesen új hangulatot 
hoznak otthonunkba. 

Kedveltségük titka abban 
rejlik, hogy könnyedén beil-
leszthetőek a legtöbb stílus-
ba: akár a minimál, a skan-
dináv, a modern, a country 
vagy a shabby chic irányzat 
legyen is a kedvencünk, egy 
kötött szőnyeg vagy párna, 
esetleg egy színes óriás-
fonalból készített puff tö-
kéletes kiegészítője lehet 
lakásunknak. 2017-ben a 
lakberendezés kedvenc szí-
ne a zöld. Ne habozzunk hát 
egy-egy fűzöld, almazöld, 
vagy palackzöld óriásfo-
nalból készített hangulatos 
szőnyeggel vagy párnával 
megajándékozni magunkat.

Száz éve tervezik, most Norvégiában 
megépül a világ első hajóalagútja

Norvégiában a Stad fél-
sziget alatt húzódik a világ 
első hajóalagútja. A csator-
na 45 méter magas, 36 mé-
ter széles és az 1,7 km hosz-
szú elfér egy akár 16 ezer 
tonnás, 12 méter hosszú 
hajó is. A beruházástól a 
térség gazdasági fejlődé-
sét várják és persze köz-
lekedési előnyökkel is jár. 
Nem kell a hajóknak meg-
kerülni az egész félszigetet, 
s így egy olyan tengersza-
kaszt is elkerülhetnek, ahol 

évente 100 nap viharos, ve-
szélyes, már a régi vikin-
gek is inkább áttuszkolták 

a hajóikat a félszigeten, 
semhogy a tengeri utat vá-
lasztották volna.

Három évig élnek az elvarázsolt rózsák
Milyen csodálatos len-

ne, ha a Valentin-napon, 
évfordulón vagy más ün-
nepen kapott rózsa akár 
évekig díszeleghetne a 

nappali asztalán! Az álom 
valóra válhat a luxus virá-
gokat értékesítő Forever 
Rose vállalatnak köszön-
hetően. Rózsáik legalább 
három évig elélnek víz és 
napfény nélkül. Sőt, ha a 
mágikus kupolában tá-
roljuk a növényt, akkor 
akár az idők végezetéig 

gyönyörködhetünk ben-
ne. A harmincféle színben 
kapható rózsákat átlátszó 
üvegtartóban postázzák, 
de meg kell fizetni az árát: 
egyetlen szál kétszáz dol-
lárba (60 ezer forintba), 
egy csokor akár négyezer 
dollárba (1,2 millió forint-
ba) is kerülhet.
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Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.
Nyitva: H-P: 8-1630, Szo: 8-12. Tel: 22/747-660, 06-70/423-0060

szekesfehervar@vasanyag.hu • www.vasanyag.hu

VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Kengyelek legyártása, méretre vágás, házhoz szállítás.
Vasanyagok, bádogos termékek, fonatok

széles választékával várjuk kedves Vásárlóinkat!

Szögacél  • Zártszelvény 
Síkháló • Ereszcsatorna

30/9299-782 www.solartech.hu

Új forgatókönyvet kapnak 
a lakáshitelesek

Akinek lakáshitele van, an-
nak a futamidő alatt is érdemes 
figyelnie a bankok ajánlatait, 
ha talál a meglévőnél olcsóbb 
lakáshitelt, akkor hitelváltás-
sal mérsékelheti a kiadásait. 
Bár a lakáshitel-felvevők kö-
rében egyre népszerűbbek a 
több évig fix törlesztőrészletet 
garantáló lakáshitelek, a tel-
jes hiteldíjmutatójukat nagy-
ban meghatározó kamatfelár 
szintje nemzetközi összeve-
tésben még így is magasnak 
számít. Emiatt a jegybank úgy 
döntött, bevezeti a lakáshite-
lekre a fogyasztóbarát jelölést. 

Ezt a minősítést azok kaphat-
ják meg, amelyeknek alacsony 
a felára, ezért az olcsóbb la-
káshitelek közé tartoznak. A 
legolcsóbb ajánlatok teljes hi-
tel díjmutatója 5-5,5 % között 
mozgott, a legdrágábbaké pe-
dig 8 % felett volt. A thm-ben 
látható különbség pedig a tel-
jes visszafizetendő összegben 
is számottevő, akár 3-5 millió 
forintos összeget jelenthet.

Mutatós papírváza házilag
Az alábbi képsorok alapján bárki elkészítheti – akár 

otthonra, akár ajándékba – ezt a mutatós vázát. Nem kell 
hozzá más, mint egy üveg, papír és ragasztó.

Az első feladatok a kertben

A sok-sok elvégzendő fel-
adat beosztásához érdemes 
egy naptárat készítenünk, 
hogy jól átlássuk mikor mi-
lyen teendőink vannak. A 
tél utáni első lépések meg-
alapozzák a növények éle-
tét egészen őszig. Ekkor kell 
elvégezni a metszéseket, a 

lehullott falevelek begyűjté-
sét és a talaj megtisztítását, 
hogy fellélegezhessen a fű és 
a növények, mielőtt beindul a 
természet. Akkor lesz szép és 
üde a kertünk, ha szívvel-lé-
lekkel ápoljuk a növényeket, 
a burjánzó zöldek meghálál-
ják a törődést.

Év Háza 
pályázat

Május 10-ig nyújthatják 
be munkáikat családi há-
zak és kis társasházak ter-
vezői a 2017-es Év Háza pá-
lyázatra. Hét év szünet után 
2008-ban került újra kiírása 
a legelismertebb építészek 
zsűriben való közreműkö-
désével. A díj mára szeg-
mensében az egyik legis-
mertebb és legszélesebb 
körben érdeklődésre szá-
mot tartó építész szakmai 
elismeréssé vált. A pályázat 

célja, hogy megismertesse, 
számba vegye azokat a mi-
nőségi építészeti alkotáso-
kat, amelyek mind esztéti-
kai, mind környezeti, mind 
pedig gazdasági szempont-
ból példaértékűek. Az Év 
Háza díj az első olyan, fia-
talok, pályakezdők, elsőter-
vesek számára is elérhető 
pénzdíjas pályázat, amely 
külföldi bemutatkozásra is 
alkalmat ad.

Az 500 000 Ft fődíj mel-
lett, idén több különdíj is 
gazdára vár.
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Paparazzi

Online aukció
› Regisztrálj a rendszerbe!

› licitálj a kívánt termékekre!

›  Juss hozzá jóval olcsóbban 

álmaidhoz, vágyaidhoz!

Része a megtakarításnak!

2017.
március 
22-28.
licitzárás: 

2017. március 28. 
19 órától

a Pannon lapok
Társasága

aukciós portálja

Leporolják Dagobert bácsit
Újra jön a Kacsamesék, a Disney sorozatán Magyarországon is egy generáció nőtt fel. Persze most az egész kap egy 
frissebb látványt, ráncfelvarráson esik át, de a lényeg ugyanaz lesz, és a szereplők is, ígérik az első hírek. Lesz tehát 
Dagobert bácsi, Hápburg, unokaöccsök, fülbemászó főcímzene, talán még Balu kapitány is!

5000 éves recept alapján 
készítették el a legöregebb sört

Még 2016-ban, egy ásatás 
során fedeztek fel régészku-
tatók egy edény falára tapadt 
sörmaradványt, amely több 
mint ötezer évvel ezelőttről 
származik. A leletből sikerült 
rekonstruálni az ősi sör re-
ceptjét is, melyet most a Stan-
ford Egyetem kínai régészet 
professzora el is készített a 
hallgatói segítségével. Az ása-
tás során megtalált mintából 
kiderült, hogy a sör kölesből, 
árpából, különböző gumók-
ból és az úgynevezett Jób 

könnyéből, egy kínai gyógy-
ászatban használt növény-
ből készült el. A növényeket 
összezúzva erjesztették, az 
árpát pedig csíráztatták, eb-
ből a keverékből főzték le ma-
gát az italt, melyet szívószál-
ként használt szalmaszállal 
fogyasztottak. Az 5000 éve 
készült sörök sokkal édeseb-
bek és gyümölcsösebbek vol-
tak a ma ismert világos, kese-
rű nedűknél, az állaguk pedig 
inkább hasonlított zabkásá-
ra. (forrás: nuus.hu)

Alföldi Róbert a magány  
miatt dolgozik sokat

Rengeteg sikeres darabban 
játszott, és sok népszerű pro-
dukciót állított már színpadra 
Alföldi Róbert, így az kétség-
telen, hogy nagyon sikeres a 
munkájában. Tehetségének és 
szorgalmának köszönhetően 

egy jó ideje már külföldre is 
hívják, hogy segítsen egy-egy 
produkció létrehozásában. A 
magánélete viszont sajnos 
nem alakult ilyen szeren-
csésen. „Hálás vagyok, mert 
a munkában mindig nagy 

szerencsém volt: jókor voltam 
jó helyen, és nem féltem válta-
ni. Amikor kiléptem a Vígszín-
házból, szinte senki nem ér-
tette, miért megyek el onnan, 
ahol jó helyem van, ahol éle-
temben először rendezhettem, 
de akkor azt éreztem, hogy 
beleőrülök, ha még évekig ez 
így megy tovább” – mondta a 
Kiskegyednek a színművész, 
aki azt is nyíltan felvállalta, 
hogy a magánélete nem túl 
örömteli. „Nálam a nyaralás 
is érdekes kérdés. Csak ak-
kor megyek, ha van valakim. 
Egyedül minek menjek? Hogy 
szembesüljek a magánnyal? 
Na, azt már nem” – mondta 
Alföldi Róbert. (forrás: life.hu)

Japánban nyit  
a Lego étterem

Lego formájú sült krumplit 
kínálnak majd a 17 nap múlva 
nyíló japán Legoland éttermei. 
A nagojai élménypark öt étter-
mében az építőkocka ihlette 
hasábburgonya és a megszo-

kott gyorséttermi falatok mel-
lett egészséges és kiadós étele-
ket is rendelhetnek a vendégek. 
A hivatalos honlapon közzétett 
fotók alapján az evés is életre 
szóló élmény lesz a híres dán 
építőjáték szerelmeseinek. A 
berendezés felidézi majd a 
Lego világát, de több tálaláson 
is megjelennek majd a megszo-
kott dizájnelemek. Nem ez az 
első hely a világon, ahol Lego 
kocka ihlette ételeket árusíta-
nak: egy Fülöp-szigeteki étte-
rem tulajdonosát a klasszikus 
játék iránti rajongása indította 
arra, hogy megalkossa Tégla 
Burger névre keresztelt fogását.

Kopasz lett Kristen Stewart,  
az Alkonyat Bellája

Kristen Stewart minden-
kit meglepett a Personal 
Shopper premierjén, ahol 
megszokott, hosszú barna 
frizurája helyett platinasző-
kén, szinte kopaszra nyírt 
hajjal jelent meg és vonult 
végig a vörös szőnyegen. 
A ledöbbent tekintetekre 

reagálva Kristen azt nyilat-
kozta, hogy ki szeretett vol-
na próbálni valami újat. Az 
biztos, hogy sikerült magá-
ra hívnia a figyelmet ezzel 
az extrém frizurával. Eltart 
egy ideig, mire megszokjuk 
a színésznő új stílusát. (for-
rás: offmedia.hu)
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Jázmin hercegnő, Hamu-
pipőke, Ariel, Elsa, sőt, 
még Alíz is kék ruhács-
kát viselt a nagyszerű 
Disney mesékben. Most 
kiderült, hogy nem volt 
véletlen a színválasztás. 
amikor a készítők meg-
álmodták a karakte-
reket, a kék ugyan-
is fontos 
jelentést 
hordoz.

„Ha kék-
be öltöztetsz 
egy női karak-
tert, minden erő-
vel felruházod. Azt sugá-
rozza, hogy bármire képes” 

– mondja Leatrice Eiseman, 
a Pantone Colour Institute 
egyik szakértője, aki sze-
rint a fiatal lányok számá-

ra nincs is fontosabb üze-
net ennél. Emellett a kék 
szín az égboltra is em-

lékezteti a nézőt. 
„Megbíz-

ható, 
k i -
s z á -

mítha-
tó. Igaz, 

hogy né-
ha felhők ta-

karják, de tudjuk, 
hogy mindig ott van”. (for-

rás: nuus.hu)

    13

Székesfehérvár, Jancsár köz 4.
(a Burger King parkolójával szemben)

Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Szo: 8.30-12.30 óráig!

Menő Manó Depó Székesfehérvár
Már a facebook-on is!

március 20-25-ig 

Tavaszi meglepetés!

Minden termékünk 

40 %  
kedvezménnyel! 

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

360.000 Ft

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

Heti akció: Dupla sír ára: 

ALBA GRÁNIT

Az akció ideje: 2017.03.17-2017.03.24-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

II. Erzsébet titkos jelekkel kommunikál a stábjával
Mivel szigorú szabályok 

mentén folynak a társas érint-
kezések a királyi családban, 
nem lehet csak úgy abba-
hagyni egy beszélgetést, vagy 
elmenni egy eseményről. Ha 
mégis elege van, II. Erzsébet 
különböző titkos jeleket küld 
a személyzetének, akik azon-
nal a segítségére sietnek. A 
titkos jelek főszereplője a ki-
rálynő ikonikus táskája: ál-
talában a Launer márkájú re-
tikült a bal kezében tartja, 
amikor nem így van, akkor 
gyanakodni kell. Ha ugyan-
is áthelyezi egyik kezéből a 
másikba, az azt jelenti, hogy 
szeretne lezárni egy beszél-
getést. Ha pedig a táskát az 
asztalra teszi, vagy az ölébe, 
az azt jelenti, hogy készen 
áll a távozásra: konkrétan 5 

percen belül elhagyja az ese-
ményt vagy megbeszélést. A 
legdurvább jelzést pedig a 
jegygyűrűjének csavargatásá-
val adja le. Ha valaki ezt látja, 
akkor szinte biztos, hogy mi-
előbb ki akar menekülni egy 

beszélgetésből, ami kínossá 
vált a számára. A királynő 
jelzéseit Hugo Vickers törté-
nész leplezte le, így meglehet, 
hogy újakat fognak majd kita-
lálni – írja a Daily Mail. (for-
rás: life.hu)

40 éve írja egypéldányos újságját
Egyetlen példányban ké-

szít negyven éve minden-
nap újságot a karcagi Pintér 
Imre. Az Esti Zseb Úttörő 
című gyűjteménynek már 
11 970 darabja sorakozik 

a férfi házának polcán, a 
kifejezetten tárolási célra 
kialakított múzeumi he-
lyiségben. Az újság idő-
vel egyre több kiegészítő-
vel bővült, a kézzel írott 
és montázsolt hírek, Im-
re saját grafikái, a rajzolt 
és beragasztott képregé-
nyek, valamint a mellékle-
tek mellett megjelentek az 
állandó képregényfigurák 
is. Imre felesége, Erzsébet 
is aktív tagja az Esti Zseb 
Úttörő világának. Ő a „ti-
tokzatos Dobránszky Er-
zsébet”, aki járja a világot: 
afrikai, amerikai kaland-
jairól számol be a lapnak. 

A férfi egy ideje kórházban 
van, a jobb kezét átmeneti-
leg nem is tudja használni, 
ezért bal kézzel tanul írni, 
az új lapszámnak ugyan-
is meg kell íródnia estére, 
hogy pontban 7-kor „eljut-
hasson mindenkihez”. (for-
rás: borsonline.hu)

Brad Pitt új hobbit talált

Hiába szerették volna sokan 
látni Brad Pittet a nagy filmes 
eseményen, nem volt rá lehe-
tőségük. A sztár ugyanis elvo-
nult, ráadásul új hobbija miatt. 
A Hollywood Reporter szerint 
a színész beleszeretett a kép-
zőművészetbe, és mostanában 

ennek a hobbijának hódol, ál-
lítólag az Oscar alatt is dolgo-
zott, méghozzá egy szobron. Ha 
igazak a híresztelések, napokig 
mást sem csinált Brad Pitt, csak 
a híres kortárs művész, Thomas 
Houseago stúdiójában „szobro-
zott”. (forrás: life.hu)

Nem véletlen, hogy a legtöbb  
Disney hercegnő kék ruhát visel
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SUDOKU JÁTÉKUNK NyerTeSei
1-1 Db SUDOKU reJTvÉNyKöNyv ÉS  
10-10 TÁbla cSOKOlÁDÉ:

Nagy Éva Székesfehérvár
répási lászló  Mór
Nyerteseink nyereményüket március 20-28. között  
vehetik át szerkesztőségünkben 
(Szent istván tér 1., H-cS: 8-16, P: 8-13 óra között).

FÖLD, KERT

Pákozdon kordonos szőlő művelésre
termésért kiadó. (merló, zweigelt, cser-
szegi, csemege, stb). 06-30/965-7211

Feketehegyen 150 m2 gondozott zárt-
kert villannyal, vízzel, pihenőházzal ela-
dó. 06-30/3595-320

CSALÁDI HÁZ

Csóron eladó egy 2000-ben épült, 5 tá-
gas szobás családi ház, garázzsal, fe-
dett kerti kiülővel, 1587 m2-es, körbe-
kerített, gyümölcsfákkal teli telken.
Irányár: 21,5 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

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

Öreghegyen panorámás telken 5 szo-
bás hangulatos, szinteltolásos ház ela-
dó. 20-9160-575

Öreghegyen 100 m2-es felújítandó tég-
la ház eladó 800 m2 telken. 20-9160-
575

Havranek József utcában 1576 m2-es
telek bontandó épülettel eladó. Irányár:
24MFt tel.:06-20/310-8672

Székesfehérváron, Videoton közelében
kétszintes családi ház eladó. Irányár: 41
MFt. Tel.:06-20/279-8074

Székesfehérvár Vásár-térnél felújítan-
dó 100 m2-es ház melléképületekkel el-
adó. 20-9160-575

Székesfehérváron Sár utca 41. csalá-
diház, beépíthető telekkel, garázzsal el-
adó. Tel:06-22/952-846

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

Eladó családi házat keresek Székesfe-
hérváron és a közvetlen környékén. Tel:
06-30/862-8247

Agárdon 72 m2-es összkomfortos, 3
szobás családi ház eladó. Irányár: 20,9
MFt tel.:06-20/465-3455

Székesfehérvári most épülő ikerház
fele eladó. Tel.:06-30/388-2227

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

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

Öreghegyen 100 m2-es tégla lakás ga-
rázzsal kerttel eladó. 20-9160-575

Gánt Gránásban 200 négyszögöl telek
szép helyen eladó. Víz -villany van.
Érd:06-20/247-0445LAKÁS

Park Város
Fűtőház utcában 84 lakásos
minőségi társasház épül!

• 50-99 nm-es, 2-4 szobás, erkélyes
és penthouse lakások
• az épület liftes és akadálymentesített
• parkolás mélygarázsban és felszíni
parkolóban biztosított
• többfunkciós, szép park szökőkúttal
• CSOK és hitel igényelhető
• részletfizetés, az ügyvédi költséget
átvállaljuk

Érdeklődés:Märcz Ingatlan és Hiteliroda
Székesfehérvár, Petőfi u. 3., 22/503-000,
20-9333-750 • www.parkvarosfehervar.hu

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

Székesfehérváron, Palotavárosban 2
szoba-hallos, magasföldszinti panella-
kás, parkra néző ablakokkal eladó! Tel:
06 (20) 366 8386

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

Székesfehérváron, vonzáskörzetében
bérelnék házrészt, melléképületet, gaz-
dasági épületet raktározás céljából. 06-
70/2070585

Belvárosközeli 2 szobás erkélyes szép
lakás 12.500.000Ft www.otlethazingat-
lan.hu, tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Ingatlanközvetítés, értékbecslés.
Öreghegyi Ingatlaniroda. Szfvár, Galántai
33. 20-9160-575,www.oreghegyi.hu

KIADÓ INGATLAN

Székesfehérváron kisház egy nem do-
hányzó, dolgozó személy részére kiadó.
Tel:06-20/284-3767

Június 1-től eladó vagy kiadó 1 szobás
lakás tel.:06-20/525-8828

ÜZLET, IRODA

Dunaújváros, Budai N. A. úton, 177 m2-
es bekerített telek, 103 m2-es felépít-
ménnyel (jelenleg iroda/raktár) eladó.
Érdeklődni: 06-20/433-1005.

Öreghegyi 25 m2-es üzlethelyiség, for-
galmas helyen kiadó. Tel.:06-20/313-
8717

Eladó Eger, Szépasszonyvölgy központi
helyén működő, bevezetett pinceborozó.
Tel.:06-30/905-8170

100 m2-es belvárosi szépségszalon, 35
m2-es üzlet kiadó. 06-70/244-9170

JÁRMŰVEK

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

Lakókocsit vásárolnék, állapotától füg-
getlenül, okmányok nélkül is. Tel.: 06-
30/203-45-92

ÁLLÁST KERES

INGATLAN

Nyudíjas férfi óvodába, iskolába udva-
rosi, portás, egyéb munkát vállal 1000Ft
órabér. 06-20/325-6173

· 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

• Rádió lakótelepen, 2 szobás, erké-
lyes, gázfűtéses lakás eladó 12,3 M
Ft-ért. Tel: 06-70/469-3360

• Felsővárosban, új állapotú, 1+3
félszobás lakás eladó: 23,9 M Ft. Tel:
06-70/716-8655

• Vízivárosban 44 nm-es 1,5 szobás,
azonnal költözhető lakás eladó: 11,99
M Ft. Tel: 06-70/412-4155

• FáyAndrás ltp-n 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes téglalakás eladó: 14,9 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580

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

• Gárdony központjában 680 nm-es
telken 45 nm-es nyaraló eladó: 11,5
M Ft. Tel: 06-70/412-3575

• Palotavárosban 2+1 szobás, 62
nm-es, 4. emeleti jó állapotú lakás
eladó. Tel: 06-70/469-3360

• Maroshegyen, jó állapotú, 3 szobás
tégla családi ház eladó: 26,5 M Ft.
Tel: 06-70/716-8655

Válon Aligvári-dülőben zártkerti nyil-
vántartásból kivett területen 800 négy-
szögöl telken lakható ház alápincézve
eladó. Víz (kút), villany van. Tel:06-20-
489-61-10

Pákozdon 3 szobás családi ház, ga-
rázzsal 17.000.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:V3354,
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

14.800.000Ft-ért Maroshegy elején 3
szobás családi ház, garázzsal
www.otlethazingatlan.hu Kód:S851,
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

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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Székesfehérvári biztosítási, banki ter-
mékek értékesítésére üzleti vezetőt ke-
resünk azonnali kezdéssel, magas tá-
mogatással. Teljes csoportok jelentke-
zését is várjuk. Szakmai önéletrajzo-
kat:ugyfelszolgalat.tk@gmail.com

Villanyszerelőket,erősáramúberendezés sze-
relőket automata gépsorok karbantartására,
ill. CNC-gépkezelőket keresünk sárvárimunka-
helyre, azonnali kezdéssel. 06-20/370-5412,
70/384-7636, munka1jg@gmail.com

Székesfehérvári ingatlaniroda adminiszt-
ratív munkakörbe kolléga/kolléganőt keres.
Fényképes önéletrajzot az info@mhingatlan.hu
email címen várom.

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

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk összeszerelői munkakörbe egy
műszakba hölgyeket. Jelentkezni:
melitta.ducsai@opuswork.eu , 70/630-
1230

A Fecskeparton eladó egy 67 m2-es, 2,5
szobás, konvektoros, jó állapotú, pano-
rámás lakás a 4. emeleten. Irányár: 15,8
M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Székesfehérváron, Deák Ferenc utcá-
ban 2 szobás erkélyes tégla lakás ela-
dó. Tel.: 06(20)3370424

Sürgősen lakást vásárolnék állapottól
függetlenül, reális áron készpénz fize-
téssel. 06-70/703-9997

Emmarózán teljesen felújított, minőségi
ház eladó! I.á.: 12,8 M Ft. Tel.: 06 20
252 0622

Fáy lakótelepen 3 szobás, 2. emeleti,
egyedi fűtéses, erkélyes lakás eladó!
Tel.: 06 20 252 0622

Mancz 4. emeleti 49 m2-es, nagyerké-
lyes, felújított lakás eladó. Ingatlanosok
kíméljenek! 06-22/314-877 délután.

Székesfehérváron, Budai kapuban 44
m2-es erkélyes lakás, teremgarázs
hellyel eladó.06(20)3370424

Fecskeparti 3. emeleti 60 m2-es 2 szo-
bás felújított társasházi lakás eladó.
Tel.:06-20/265-4890

TELEK

Székesfehérvár, Feketehegyen, Ipoly
utcában 1700 m2-es, 26 m széles, tár-
sasház építésére alkalmas, összközmű-
ves telek eladó kis házzal. 06-20/969-
2871

Sárszentmihályon, Hunyadi Mátyás ut-
cában 850 m2-es telek eladó. Közműves
(víz, villany). Irányár: 1.3MFt. Tel.:06-70/
322-0649

Sóstó II. Zsombolyai utcában frekventált helyen
(17x84m) 1430 m2 teljes közműves telek tulaj-
donostól eladó. Érdeklődni 06-20/512-6931

Iszkaszentgyörgy Somosmál Alsó dü-
lőben 1496m2 zártkert présház pincével
eladó. Érd:06-30/855-1818

Iszkaszentgyörgyön zártkert eladó
4460 m2. Irányár: 6,5MFT, tel.:06-70/
4889-040

Feketehegyen 2370 m2 belterületi te-
lek eladó. Megosztható, sorház, ikerház
építésére. 16,5MFt tel.:06-70/416-8017

Iszkai úton 1000 m2 zártkert, beépíthe-
tő telek eladó. 06-20/201-2572

ÁLLÁST KÍNÁL

Cégünk keres gyakorlattal rendelke-
ző CO hegesztőket székesfehérvári
munkahelyre. Feladatok: vastaga-
nyag, több soros hegesztési sarok-
varratok. Elvárások: precizitás, pon-
tos munkavégzés, megbízhatóság,
önállóság. Előnyök: munkatapaszta-
lat, minősítés. Utazási támogatás
van. Kiemelt bérezés. Túlórázási le-
hetőség. Azonnali kezdés. Jelentkez-
ni lehet: 06-70/604-1265 vagy heg-
munka2016@gmail.com.

Székesfehérvári 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
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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  és Heffler György 

ügyvezető igazgató 
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna 

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina 
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné, 

  
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.

BÚTOR

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

Bútorok áthúzása, javítása
rövid határidővel.
06-70/368-5696

VEGYES

Magas áron vásárolok mindennemű an-
tik és retro tárgyakat apróságtól a búto-
rig. Bútorokat (koloniált is), porceláno-
kat, kerámiákat, bronzokat, órákat, fest-
ményeket, bögréket, hanglemezeket,
varrógépet, gyűjteményeket, hagyaté-
kokat. Díjtalan kiszállás, értékbecslés.
Nárai Erika 0620-365-1042,
antikceg@gmail.com

Házi füstölt áru, hurka, disznósajt kistermelő-
től, hagyományos eljárással készítve, adaléka-
nyagoknélkül. Székesfehérvár, Gázutcai garázs-
sor-üzletsor. Cs., P.: 07:30-11:00 14:00-18:00,
Szo.: 07:30-12:00. 20/3760942

Bombar Gyártmány Fémipari új szalag-
fűrészgépek. Raktárunkból szállítható.
Salgótarján, Rózsa út 58. Kovács Gépker
Kft., www.kovacsgepker.hu, 06-30/308-
9230

Sírkőtisztítás, mohás, elszíneződött
síremlékek felújítása, betűk javítása
garanciával:06-30-298-7230 kedve-
ző áron!

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

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

Könyveket, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, festményeket, órákat, képeslapo-
kat, egyéb régiségeket komplett hagya-
tékokat vásárolok. 06-20/415-3873

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

Fogsor készítés garanciával, 30 éves gyakor-
lattal.Tel.: 22/309-681, 06-20/956-6367

GÉP, SZERSZÁM

Víz és terménytárolásra 6 db lemeze-
dény 900 Ft/db-ért eladó. 06-30/493-
6059

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt,
CO hegesztőt, műszerészesztergát, ma-
rógépet, kompresszort, invertert, kis gé-
peket. 0670/624-5475

Vastag tölgy, gyertyán tűzifa 10.999 Ft/
m3 (igény szerint kuglizva is) 0630/276-
44-30

SZOLGÁLTATÁS

Masszázságy és hegesztő trafó eladó.
06-70/594-2143

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

-1000 Ft/gr
-30%

Ahirdetés felmutatója
• az új arany
ékszerekre
• órákra
kedvezményt kap

g

Akció ideje: 2017.03.10-2017.03.31.

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

Tűzifa 10.000 Ft/m3 áron Székesfehér-
váron eladó. 06-20/201-2572

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akciómárcius 1-31-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

SZOLGÁLTATÁSAINK: Kávéfőzők javítása (Sa-
eco, Jura, Delonghi stb) Kávégépek értékesítése
(használt-felújított, fél év garanciával) LAMIGI
kávé forgalmazása, ingyenes kávérendszer kihe-
lyezés.Tel:NémethKávéésTeaKft.06302566332,
06309330296

Kriston női intim torna 12 órás tan-
folyam kezdődik április 5.-én (KIS-
MAMÁKNAK IS) Székesfehérváron,
Mózer Edit. mozere@freemail.hu
www.intimtornaszekesfehervar.hu,
tel:06-20/360-3881

Kemencék, tégla-
tömegkályha, cserépkályha,

kerti grillsütők építése.
06-30/4826-414,
www.albrecht-cserepkalyha.hu06-30/9304-789

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

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

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

Számítógép, laptop javítása garanciá-
val. Lefagy, lassú, nem indul? Telepíté-
sek, vírusírtás, adatmentés. Házhoz me-
gyek (vidékre is)! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! 06-70/255-0066

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

Házi sütemény! Vállalom lakodalmakra,
rendezvényekre házi sütemények készí-
tését. 06-70/945-6582,
www.finomhazisuti.hu

Tavaszi akció! Aszfaltozást, betonozást,
térkövezést, zúzalékolást, hideg aszfal-
tozást vállalunk olcsó, megegyezett
áron. Tel.:06-70/432-4914

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

Fa -műanyag redőnyök, rovarhálók, re-
luxák készítése, javítása vidékre is. 06-
22/338-536, 06-30/3483-370 Nyári
László Szfvár.

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

Redőny, szúnyogháló készítés,
javítás, gurtnicsere.

06-30/787-1859
albaredony.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

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

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

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

Dr. Pomázi Ádám ügyvéd - jogi tanácsadás,
gyorsügyintézés: (Iroda:Székesfehérvár,Mátyás
kir. krt. 5. (Plázamögött) tel.: 30/820-4186

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

Nonstop duguláselhárítás, víz, fűtés
szerelés. Hívjon bizalommal! 06-20/
284-5124

EGÉSZSÉGÜGY

Felnőtt szakápolónő ápolást vállal.
Tel.:06-30/350-7972

Szőnyegek
mélytiSztítáSa.
1190,- Ft/m²
www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítással!

06/22/330-166,
06/30/9471-598
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Festés, mázolás, tapétázás, szalagpar-
kettázás fóliázással, precízen, olcsón,
gyorsan, garanciával! 06-30/256-6287

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

Szabadbattyáni étterembe
pizzaszakácsot azonnali kezdéssel

felveszünk 06-30/685-3777

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

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

Mosógép, hűtőgép, villanybojler, tűz-
hely, gázkészülék, klímaberendezés ja-
vítás, villany szerelés. 06-30/370-1480

Vállalunk festést -mázolást, tapétázást,
homlokzatfestést állvánnyal együtt.
Azonnali kezdés. Tel.:06-30/9860-694

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás, par-
kettázás, minőségi munka korrekt áron!
06-20/385-4469

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

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

TETŐK, ereszcsatornák tisztítását, javítá-
sát, cseréjét, festését vállalom. Tel.:06-20/
381-6928.

Szobafestés, mázolás, tapétázás, „minő-
ségi munka elérhető áron”. Tel.:06-20/
934-7054.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár László 06-
70/206-3759

Víz- fűtés szerelés. Tel: 06-70/382-
6985

Burkolás, kőműves munka reális áron
tel.:06-30/435-7318

OKTATÁS

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)

Székesfehérváron és környékén korre-
petálásra középiskolai informatika ta-
nárt keresünk. 06-70/520-7713

RENDEZVÉNY

ÁLLAT

Minden vasárnap tánc a Jancsárban
Pista zenésszel. Szeretettel várok páro-
kat és magányosokat is! Beke István
06-20/617-5631

Gyönyörű, mélyalmos barna tyúk
649Ft/db, INGYENES házhozszállítással.
25db-ra 2-ajándék. Jegyezhető: 06-70/
776-3007

Előnevelt csirke, kacsa, pulyka Székes-
fehérváron megrendelhető. Kukorica
morzsoló villanymotorral vagy anélkül
eladó. 06-20/380-8750

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650,-
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Kék és ezüstszínes pergő galambok ol-
csón eladók 06-70/593-9194

Hízott liba megrendelhető pucolva, ház-
hozszállítással. 30/505-6249.

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.

167 cm magas molett hölgy keresi sze-
retni, tisztelni tudó férfi társát 68 éves
korig. 06-20/362-1052

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

53 éves vékony hölgy, megbízható férfi
társát keresi 06-30/303-8902

Megrendelhető teljeskörű kőműves,
burkoló munkák, referenciával, rövid
határidővel. 06-30/315-1997

RÉGISÉG, ÉKSZER

Keresek bármiféle dokumentumot,
fényképet Székesfehérvár Légszesz-
gyárral (Gázgyár) kapcsolatban. 06-1/
243-3142

Régi pénzt, pengőt, forintot, koronát, ki-
tüntetéseket gyűjteményt vásárolok!
Tel.: 06-30/291-4012

Köszönjük, 
hogy nálunk  

hirdetett!
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Amerikai katona őrt áll az erőd tetején. Egyszer csak 
lekiabál a parancsnoknak:
- Parancsnok úr, jön két indián!
- Barátok, vagy ellenségek?
- Valószínűleg barátok, mert együtt jönnek!

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

caraván használtruha kereskedés
székesfehérvár, sütő utca 2-4.

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

TAVASZI-NyárI árucSere! 03.20. héTfő
TAVASZI- NyárI gyerekruhA VáSár 990 fT/ kg, kb.: 50-150 fT/ db                  

03.22. SZerdA
TAVASZI – NyárI exTrA ruhAVáSár 2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT/ db                              

03.23. cSüTörTök

TAVASZI – NyárI exTrA ruhAVáSár 2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT/ db                              
03.20. héTfő

NAdrágVáSár 990 fT/ kg (Sok fArmer)                                                                    
03.21. kedd

TAVASZI- NyárI exTrA cIpőVáSár                                                                                   
03.22. SZerdA

TAVASZI- NyárI VegyeS ruhAVáSár 990 fT/ kg, kb.: 150-450 fT/ db                               
03.23. cSüTörTök

exTrA lAkáSTexTIl VáSár dArAbároN                                                                             
03.24-25. péNTek- SZombAT

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

Festőgépkezelő
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
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Tavaszváró árak!
2017-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

155/70 R13 8.380 Ft 9.860 Ft 13.560 Ft
165/70 R14 10.005 Ft 10.810 Ft 15.425 Ft
175/65 R14 10.020 Ft 11.185 Ft 14.530 Ft
195/65 R15 12.000 Ft 13.125 Ft 17.070 Ft
205/55 R16 15.180 Ft 15.890 Ft 20.890 Ft
225/45 R17 18.440 Ft 20.180 Ft 29.190 Ft

abroncs 
méret

PERFEKT MÓR BT.
perfekt.mor@gmail.com
www.perfektajto.hu

AJTÓFELÚJÍTÁS
bontás nélkül rövid határidővel!

Régi ajtók?
Újra szép lesz akár 1 nap alatt!
ü nem kell többé festeni
ü bontás és törmelék nélküli megoldás
ü könnyű ápolás, ütés- és kopásállóság
ü  saját gyártású minőségi alapanyagok, 

több mint 1000 modell

Gyors, tiszta, tartós és sílusos

Nyitott kapuk napja
2017. március 24-25-én 9-17 óráig
2017. március 26-án 9-12 óráig
Tekintse meg Ön is bemutatónkat 
műhelyünkben Mór, Velegi u. 2. 
(volt Csepeli Fémmű területén).

További szolgáltatásaink:
–  régi fa ablakok felújítása (hőszigetelt üveg 

beépítése, mart gumi szigetelés)
–  műanyag, fa nyílászáró csere
–  redőny, szúnyogháló
–  konyha, irodabútor, szobabútor, 

beépített szekrény egyedi méretre gyártása

Hívjon most!  06-20/224-1772 

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

Ács- és alpinista 
munkák kivitelezése

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


