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Sár és napsugár

A Jüllich Glas Holding Zrt.
az alábbi munkatársait keresi:

Gépkezelő
automata és félautomata üvegipari gépek kezelésére

Elvárásaink : megbízhatóság,  
megfelelő szintű munkabírás,

2 műszakos munkarend vállalása
Előny:  gyártásban szerzett gyakorlat, 

szfvár-i vagy környéki lakhely
Amit kínálunk: stabil munkahely hosszútávra,

utazási költségtérítés 
Versenyképes bér + cafatéria

Előny:  szfvár-i vagy környéki lakhely
Jelentkezés:

postacím: 8000 Szfvár, Holland fasor 5. vagy 
human@jullichglas.hu

HÍVJON MINKET MOSTHÍVJON MINKET MOST

06 20 915 5994 
Facebook.com/Facebook.com/pannonjob

Amit kínálunk:

•• Br.196.900 Ft/hó
•• Kiemelkedő műszakpótlék

•
Kiemelkedő műszakpótlékKiemelkedő műszakpótlék

• Br.250.000 Ft 
Kiemelkedő műszakpótlékKiemelkedő műszakpótlék

Br.250.000 Ft Br.250.000 Ft cafeteria
Kiemelkedő műszakpótlékKiemelkedő műszakpótlék

cafeteriacafeteria keret
••••IngyenesIngyenesIngyenes vállalati buszjáratok

Székesfehérvárra a KÖFÉM Székesfehérvárra a KÖFÉM 
TERÜLETÉRETERÜLETÉRETERÜLETÉRE

GépkezelőGépkezelő
CsomagolóCsomagoló

Megmunkáló

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Székesfehérvárra a KÖFÉM 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

A Waberer’s-Szemerey 
Logisztika Kft. 

országos áruterítéshez keres 
C+E kategóriával rendelkező 

Gépjárművezetőket 
kiemelt bérezéssel! 

Jelentkezni a 
06-20-620-3027-as 

telefonszámon lehet!

Épít? Felújít?
Keressen bennünket!
Ingyenes felmérés.

Házak teljes körű kivitelezése
hőszigetelés • burkolás • bontás
• átalakítás • lakás- és házfelújítás

Építő és Karbantartó kft. Tel: 06-20/923-1458
www.epitokarbantarto.hu

Szfvár, Cserepes köz 4. Tel.: 22/500-577, 06-20/5618-901
2018. február 23-március 5-ig, ezen belül a készlet erejéig. Részletek az üzletben.

AUTÓSBOLTAUTÓSBOLTAUTÓSBOLT
25 ÉVESEK LETTÜNK! 

EXTRA AKCIÓK!

Várjuk önéletrajzát
a szekesfehervar@mpme.hu 
e-mail címre, vagy hívjon a
+36 20 267 0765 telefonszámon!
WWW.MPME.HU

A Munkaerőpiacon Mara-
dás Egyesület térítésmen-
tesen ad munkavállalási 
tanácsadást megváltozott 
munkaképességű álláske-
resők számára.

Regisztrációt követően 
segítséget nyújtunk:
• önéletrajzírásban,
• álláskeresésben,
• elhelyezkedésben,
• munkahelymegtartásban.

Emellett várjuk szintén megváltozott 
munkaképességű álláskeresők, 

akár az idősebb korosztály jelentkezését

betanított munkás 
pozíciónkra.

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
AkcIós ForesT 
keményfa brikett  
85 Ft/kg

(Az akció érvényes: 2018.02.02-02.28.  
ezen belül a készlet erejéig.)

székesfehérvár,  
Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 EU
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Hírek
Információk

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak a székesfehérvári
hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint.
Vásárláskor hozza magával hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvényes. **Az ajánlat 2018. március 9-ig, de
legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Székesfehérvár, Várkörút 56.
Tel.: 06 22 316 250

amplifon.hu

202x135 ELEM.qxp_Layout 1  2018. 02. 19.  9:21  Page 1
U27 autóudvar • Új Csóri út 27. 
70/540-8354 • www.ittaddel.eu

Készpénzes
autófelvásárlás!

Gyorsan, helyben itt!
Maroshegyi Egészségnap 

Február 24-
én szombaton 9 
órától várják a 
maroshegyieket 
a Gárdonyi Géza 
Művelődési Házba, 
ahol számos ingye-
nes szűrővizsgálaton ve-
hetnek részt. A Maroshegyi 

Egészségnap ke-
retében lehetőség 
lesz kardiológiai 
vizsgálatra, ál-
lapotfelmérés-

re, bőrgyógyásza-
ti szűrővizsgálatra, 

dietetikai tanácsadásra 
és csontsűrűség mérésre is.

Sportos, beszélgetős est
Egy mesteredző, egy volt kézilabdázó és egy sportorvos lesznek a Nyitrai úti Közösségi Ház (Nyitrai u. 13.) vendégei 
február 27-én, kedden 18.00 órakor kezdődő esten.  A programon Pánczél Barabás kézilabda mesteredző, Pánczél 
Anikó volt válogatott kézilabdázó és Dr. Abkarovits Géza sportsebész, a Videoton FC labdarúgócsapatának sportorvosa 
vallanak hivatásukról, életpályájukról. A vendégeket Silye Sándor újságíró kérdezi. Az eseményre a belépés díjtalan. 

Fejér Megyei Diáknapok

Elindult a jelentkezés az 
idei Fejér Megyei Diákna-
pokra. A közel ezer közép-
iskolást megmozgató kultu-
rális eseményt április 13–15. 
között lesz Dunaújvárosban, 
a nevezéseket március 12-ig 
fogadják. A versenyzők hét 
színpadi és öt egyéb kategóri-
ában – szólóének, társasének, 

kórus; vers- és prózamondás; 
diákszínpad; könnyűzene; 
népdal – népzene – néptánc; 
komolyzene – szólóhangszer 
– kamarazene; sótájm, képző-, 
nép- és iparművészet; honis-
meret, irodalom; fotó, film, 
új vizuális kísérleti műfajok; 
médiakommunikáció – mu-
tathatják meg tehetségüket a 
nagyközönség, illetve a szak-
mai zsűri előtt. A kulturális 
fesztivál rendezői idén is ne-
ves szakembereket, művésze-
ket kértek fel a versenykategó-
riák zsűrijébe.

Már lehet nevezni a Halünnepre!
Megkezdődött a nevezés 

az idei, sorrendben hatodik 
Fehérvári Halünnep horgász- 
és főzőversenyeire. A közös-
ségkovácsoló rendezvényen 
ízletes fogásokkal és szóra-
koztató programokkal vár-
ják a családokat április 7-én, 
szombaton a Palotavárosi 
tavaknál. 

A nyílt, egyéni horgász-
versenyre április 4-ig lehet 
nevezni, négy – felnőtt, női, 
ifi és gyerek – kategóriában, 
fenekezős vagy úszós horgá-
szati módszerrel. 

A főzőversenyre április 5-ig 
várják a nevezéseket, két ka-
tegóriában: halászlé és egyéb 
halételek. Megkötés nincs, a 
csapatok bármilyen hagyomá-
nyos fogást vagy ínyencsége-
ket készíthetnek. A verseny-
zők számára halat – kb. 4 kg 
pontyot –, tűzifát, főzőhelyet 
és kötényt biztosítanak a szer-
vezők, sőt, igény esetén tisztí-
tott, filézett ponty is rendelhe-
tő a nevezéskor. Az elkészült 
ételeket a zsűri folyamatosan 
értékeli, a legjobbakat értékes 
ajándékokkal díjazza.

Az egyre népszerűbb gaszt-
ronómiai eseményt színpadi 
produkciók, bemutatók soka-
sága színesíti. A rendezvényre 
idén is elfogadta a szervezők 
meghívását a Színész Horgász 
Válogatott, a nap sztárfellépője 
pedig Csepregi Éva lesz. 

A versenykiírások a www.
hofesz.hu honlapon olvashatók, 
nevezni a HOFESZ irodájában 
(Székesfehérvár, Pilinszky tér 
1–2.) lehet.

Apák és fiúk 
Február 26-án, hétfőn 18 óra-

kor A Szabadművelődés Háza 
és a Vörösmarty Társaság közös 
szervezésében „Apák és fiúk” 
címmel zenés irodalmi est lesz 
Nyerges Attilával a Királykút Em-
lékházban (Mikszáth u. 25.). Az 
eseményen közreműködik Leczó 
Szilveszter, a házigazda Bakonyi 
István. A belépés díjtalan.
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 Talán éppen e két dolog körforgásá-
ból tevődik ki egy élet... Ami soha nem 
kiszámítható... A Tiéd is más, az enyém 
is (engedd meg, hogy - csakis eme cikk ere-
jéig) tegezhesselek. Köszönöm.)

Változás és változtatás. 
Mindegyik szóban ott bú-
jik a „vált” szó. Csak az előb-
binél az élet vált, az utóbbi-
nál pedig Te. Meg én. Meg 
mi, mindannyian.

Te is vagy úgy, hogy arra 
vágysz, bárcsak valami meg-
változna az életedben? Én 
sokszor voltam úgy. Néha 
nem is tudtam, hogy milyen 
változás lenne jó, csak hogy 
valami történjen. 
S voltál már úgy, hogy vá-
ratlan dolgok állítottak be a 
napjaidba? Akár, mint egy 
villámcsapás? Nem is akar-
tad, nem is vágytad, nem is 
hívtad... Sőt, még álmodban 
sem jutott eszedbe, hogy 
egyszer majd így alakul: 
megérkezett, elment, kap-
tál, elvettek, született, meg-
halt, szeretett, már nem sze-
ret, lett pénz, nincs pénz... 
és még sorolhatnánk...

A változások általában ma-
guktól jönnek, legtöbbször 
nem is mi hívjuk életre. Vagy 
a sors, vagy a Mindenható... 
Ki miben hisz. Van, hogy 
döntések elé állít téged az 
élet, s valamerre indulnod 
kell. A kín, hogy vajon ho-
gyan döntesz jól?... Szív és 
ész... Melyikre hallgass? Kér-
dezgeted az ismerőseidet, 
hogy szerintük mit tegyél. 
De aztán mégis magadhoz 
kell fordulnod, önmagadtól 
kell megkapni a választ. 

Egyet megtanultam (de 
piszkosul): ha már egyszer 
döntöttél, akkor az dön-
tés legyen. Ne kelj fel reg-
gel úgy, hogy jajajaj, lehet, 
hogy mégsem jól döntöttem? 
Az élet akkor tud melléd áll-
ni, ha te is szilárdan állsz 
már azon a helyen, ahon-
nan el akarsz indulni! Ha 
csak forgolódsz, totyorogsz, 
hümmögsz és vacillálsz, ak-
kor nem hagysz helyet neki, 
csak összetaposod. 
De ha ott állsz, a döntésed-
del és a reményeddel a szí-
vedben, akkor el tud indítani 
az utadon. Ami majd elvisz 
valahova, amiről még sej-
telmed sincs, merre és hova 
juttat... De ez nem is baj. Ez 
az élet rejtelmessége. 

Örülj neki, még ha úgy ér-
zed, nehéz lesz reagálnod rá, 
nehéz lesz megküzdened ve-
le. Erősebb leszel tőle, hidd 
el. Bölcsebb és büszkébb. 
Mert vállalod, hogy megér-
kezett, s nem bújsz el előle. 
Menj neki! Nézd meg mi-
lyen! Nézd meg jól! Lehet, 
hogy megmutatja neked, mi-
ért jött. Lehet, hogy szétosz-
latja a ködöt, elűzi a félelme-
idet. A változás felett nincs 
sok hatalmad: jön, s megy. 
Ügyességed abban áll, hogy 
állsz hozzá, mihez kezdesz 
vele. Hadd jöjjön, ha jönnie 
kellett! Mondd neki: itt va-
gyok, lássuk, mit tudunk be-
lőle kihozni! 

A változtatás viszont raj-
tad áll. Ez ám a jó hír! Az 
nem érkezik, azt te magad 
teszed. Elsősorban önma-
gadért. Azért, mert így már 
nem jó, és te jobbra vágysz. 
Másra... szebbre, szeretettel-
jesebbre, békésebbre, gazda-
gabbra, érdekesebbre, sike-
resebbre, egészségesebbre...
Ehhez viszont elég jól kelle-
ne ismerni magadat. Nagy 
feladat! Óriási! Merni meg-
ismerni! Hazugságok és 
koholt okok/vádak nélkül, 
amolyan pőrén-meztelenül, 
nem titkolva magad előtt 
semmit.
Nagy bölcsességre vall, 
amikor rájössz, hogy van-
nak olyan nézeteid, szoká-
said, rigolyáid, elméleteid, 
(akár emberi kapcsolataid 
is) amik már értéktelenek. 
Már nem hogy segítenek, in-
kább hátráltatnak, röghöz 
kötnek téged. Felismerések 
születnek meg a szívedben 
és elmédben arról, végül is 
mi az, ami igazán fontos, s 
mi vált az idők (az időd) fo-
lyamán feleslegessé. 
A változtatás tehát rajtad áll. 
De csak a tettek képesek 
változtatásra. 
A szavak nem.
Fel kell állni, tenni kell, 
menni kell, s küzdeni azért, 
amiről kiderült, hogy el sze-
retnéd érni! Nem baj, ha 
közben megbotlasz. Ott egye 
a fene, hogy tiszta sár lettél! 
Majd a napsugár megszárítja 
és lepereg magától. 
Attól az út még ott van. 
Ott, a sár alatt.
Emelni kell a lábad.
Nem baj, ha kicsinykéket 
lépkedsz. Úgy kevésbé csú-
szol el. De ne állj meg! Picit 

mindig tuszkold magadat 
előrébb. S ne felejts el min-
dig körbe nézni, hol jársz 
éppen! Ez nagyon fontos! 
Hisz lehet, hogy azért jársz 
azon az úton, mert ott vár-
nak rád emberek, történé-
sek, lehetőségek, ölelések. 
Emeld fel a fejed a földről, 
hogy láss!

Tudhatod: minden ember 
küzd valamiért. Látsz te is 
küzdelmeket mások életé-
ben, arcán, kapcsolataiban 
és mindennapjaiban...
Nem vagy egyedül. Soha 
nem vagy egyedül, még ak-
kor sem, ha néha úgy érzed. 
Nem érdekes, hogy hány 
éves vagy! Az élet ajándé-
kai nem időhöz vannak köt-
ve, nem menetrendszerűen 
érkeznek. 
De ha csak azt tudod, hogy 
változtatni kellene, viszont 
nem tudod mit és hogyan, 
akkor kezdj el figyelni job-
ban a világra, a saját kis vi-
lágodra! Észre fogsz venni 
dolgokat, lehetőségeket. 
Szeresd az életet és szeresd 
magadat! Mindegy, hogyan 
nézel ki és mit mutat a tükör, 
nem érdekes, huszadrangú. 
Az az érdekes, ami a szíved-
ben van! 

Fel lehet állni minden padló-
ról. Tudom. Már megtettem 
párszor. Te is megteszed, 
s erősebb leszel tőle, mint 
gondolnád. Minden rossz 
elmúlik egyszer. Ahogy 
minden jó is. De ezen nem 
rágódni kell, hanem meg-
nézni, mit tehetsz magadért! 
Mit tehetsz a szeretteidért! 
A te kicsiny világodat te fes-
ted ki. Számtalan festékbolt 

van.... ecset is ezerszám... A 
többi csakis rajtad áll. 
Kérlek, kezdd el! Bármit, 
ami előre vihet, és újat ad-
hat neked! Ne csak mondd, 
hogy majd holnap...! Már 
ma is tegnap van, ha nem 
mozdulsz... 
Előre lépj! Azért nincs hátul 
szemed, mert ott nincs mit 
nézegetned... 

Néha azt képzelem, igazi 
hős vagyok, amikor valamit 
megtettem egy másik embe-
rért, vagy magamért... Néha 
túlcsordul bennem az érze-
lem, s olyan jó odaadni má-
soknak... Elmondani, hogy 
az élet végül is tényleg szép! 
Nehéz, de szép. Gyönyörű! 
Amíg lélegzel, nincs vége! 
Addig utak özöne vár rád! 
Akár már remegő térdekkel 
indulsz neki, akár még ifjon-
ti hévvel... 

Az is nagy változtatás, ha 
mások felé is kinyílsz... Hidd 
el, szeretet is vár ott majd 
rád. Mert lehet, hogy csak 
ennyi hiányzik...
Akkor tudsz változtatni, ha 
el tudod fogadni azt, ami 
most van. bárhogy is van 
most. Mert akkor már erős 
vagy, benned van az szik-
ra, ami el fog tudni indítani! 
Szeresd, hogy neki akarsz 
indulni, ne félj, nincs rá 
okod. 

Van, hogy az élet egy új aján-
dékához át kell magunkat 
verekedni hegyeken és sár-
tengereken, de ha majd oda-
értünk, lesz okunk azt mon-
dani, hogy megérte.

 Srek Zsuzsanna
   - anna -

Változások és változtatások

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

FOGADJ 
ÖRÖKBE...

A kutyák  jelenleg az ASKA menhelyen élnek.  A kutyák  jelenleg az ASKA menhelyen élnek.  
ÖRÖKBE...

Ati:  6 éves

Bogyó: 5 hónapos energiabomba legény-
ke. Jön, megy, intézkedik. Ő a főnök az 
oviban, neki mindenről tudni kell. Akár 
lakásban, akár udvaron is élhet, de tudni 
kell, nagy a mozgásigénye.

Csibi: Nagyon különleges, vörös hajú 
lányka. Nagyon tud fázni, de türelmesen 
várja, hogy végre valaki meglássa benne 
az igazit.

Ida: Két csemetéjével járta az utakat, mi-
kor rátaláltunk. A gyerekek felnőttek, csa-
ládba kerültek. Éppen itt lenne az ideje, 
hogy Ida is költözzön. Nagyobb bundája 
miatt jól viseli a kinti körülményeket.

Morgó: Már egyre bátrabb, és egyre érdek-
lődőbb ez a legényke, akit bizony sokat 
bántottak. Nagyon sok türelem és szeretet 
az, amivel a leendő gazdi el tudja csábítani 
a legényke szívét.

Rozi: 5 éves, nagyon nyugodt, kiegyensú-
lyozott keverék hölgy. Inkább lakásba, vagy 
ki-bejárós kutyának ajánljuk, mert nehezen 
viseli a hideg időt. A pocakját nagyon szereti, 
és ez meg is látszik az alakján.
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

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

CSEMPEBOLT
ALBA KERÁMIA 57 KFT.

Akciós csempe

MOST 1.790 Ft/m2
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.Csempék többféle színben és méretben

már 1.790 Ft/m2-től

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

369.000 Ft

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

Heti akció: Dupla sír ára: 

ALBA GRÁNIT

Akció ideje: 2018.02.23-2018.03.02-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

Föld nélküli szobakert: nevelj hidrokultúrás növényeket!
Sokszor előfordul, hogy elfe-

lejted megöntözni a virágokat? 
A szervetlen ültetőközeget 
akkor neked találták ki, rá-
adásul higiénikusabb, és a 
gyakori átültetéstől is meg-
kímél. Sikeresen nevelhető 
hidrokultúrában pl. dracéna, 
aszparágusz, flamingó- és bu-
zogányvirág (a képen), korall-
virág, afrikai ibolya, orchidea, 
kroton, csüngő ágú fikusz, 
valamint a begóniák, bro-
méliák, pálmák, páfrányok, 
kaktuszok több faja. Földes 
szobanövényeinket is átállít-
hatjuk vízkultúrára. Kezdeti 
próbálkozásként jó eredményt 
várhatunk pl. az anyósnyelv-
től. Hidrokultúrás készletet 
kompletten és részenként is 

beszerezhetünk. Szükségünk 
lesz nevelőedényre, kaspó-
ra, agyaggranulátumra vagy 
hidrogélre, úszós vízmércé-
re, továbbá tápanyagra. A ki-
sebb (2-8 mm) átmérőjű po-
rózus agyagszemcsék jobban 
megkötik a nedvességet, míg 
a nagyobbak jobb szellőzést 

biztosítanak a gyökereknek. 
Ha a vízmérce úszója eléri 
a minimum jelzést, esedé-
kes az öntözés. A 3-6 hónap 
alatt lebomló granulátumok 
egyenletesen adagolják a növé-
nyek fejlődéséhez szükséges 
tápanyagokat.(forrás: www.
lakaskultura.hu)

Nőnek ugyan a keresetek, de a lakásárak még inkább
Hiába emelkednek a keresetek, ez vajmi keveset nyom a latban a lakásvásárlás szemszögéből. Míg a bruttó 
átlagkereset egy év alatt 13 %-kal emelkedett, addig a piacra dobott eladó ingatlanok kínálati ára 18 %-kal 
növekedett csupán egy esztendő leforgása alatt. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Trend: így használd a vitrint!
A vitrin szó hallatán el-

sőre a nagyi régimódi szer-
kénye jut eszünkbe? Pedig 
a vintage és a mai darabok 
között is nagyon mutatós 
darabokra bukkanhatunk. 
A lakás jellegétől függően vá-
laszthatunk minimál, fémből 
készült vitrint is, de néhány 
erre szakosodott bútorvá-
sárban rálelhetünk korábbi 
darabokra, amelyek erede-
ti stílusukban meghagyva a 
legszebbek. Bármelyiket is 

választjuk, egy a lényeg: stí-
lusában passzoljon ahhoz a 
helyiséghez, ahová szánjuk. 
Egy játékosabb, fekete-fehér 
dekortapéta mellé kiváló vá-
lasztás egy fémvázas, fekete, 
modern vitrin. Mai értelem-
ben a porcelánok helyett ke-
rülhetnek bele könyvek vagy 
beleillő becses tárgyak is, 
de akár bárszekrényként is 
funkcionálhat. (forrás: www.
lakaskultura.hu)

Újra divatban a mediterrán stílus
Egy időben nagy népszerű-

ségnek örvendett a klasszikus 
mediterrán stílus a maga mély 
tónusú, napsütötte színárnya-
lataival és rattan bútorvilágá-
val. A modern mediterrán lesz 

az új őrület, ami nem csak 
a tengerparti villák enteri-
őrjeiben érvényesülhet iga-
zán, hanem a városi lakókör-
nyezetben is. (forrás: www.
lakaskultura.hu)
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Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését küldje el önéletrajzát a 

hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 
az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

MEGEMELT BÉREZÉSSEL 
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

CNC Gépkezelő 

Amennyiben hirdetésünk 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk, csapatunk bővülése és fejlődése 
érdekében keres új munkavállalókat az alábbi munkakörben:

FELADATOK:
• CNC gépek kezelése,
• Mérési, dokumentálási feladatok ellátása,

• Szerszám cserék elvégzése,

• Önálló munkavégzés,

ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés,

• Pontosság a munkavégzésben,

ELŐNY:
•  CNC gépek beállításában és több éves 

gyártói környezetben szerzett tapasztalat,

• Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,

• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,

• 2 műszakos munkarend

AMIT 
KÍNÁLUNK:
•  Folyamatosan 

fejlődő cégnél 
biztos, stabil 
munkahely,

•  Kiemelkedő 
� zetés és egyéb 
juttatások,

•  Utazási 
költségtérítés,

•  Lakhatási 
támogatás,

•  Szakmai 
fejlődések 
támogatása

•  Szállást 
biztosítunk

LEGYÉL A MUNKATÁRSUNK!
Munkatársakat keresünk bővülő, 

műanyag fröccsöntéssel foglalkozó 
autóipari üzemünkbe KŐSZÁRHEGY-re:

AMIT NYÚJTUNK: 
versenyképes bér • cafeteria • bejárás támogatás

• munkatárs ajánló program • saját állomány

JELENTKEZÉS: az önéletrajzod várjuk a
     hr@simonceg.hu e-mail címre

M Ű A N YAG F E L D O L G O Z Ó

OPERÁTOR
12 órás folyamatos, vagy 8 órás 2 műszakos

SZERSZÁMFELRAKÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
FRÖCCS-SZERSZÁM KARBANTARTÓ
TÖMB/HUZAL-SZIKRA FORGÁCSOLÓ

www.simonceg.hu

      /simonceg      

Autóbuszgyártással foglalkozó 
székesfehérvári cég felvételt hirdet 

az alábbi munkakörökbe:

Önéletrajzát a munkakör feltüntetésével a 
titkarsag@ikarusjarmutechnika.hu 

e-mail címre küldheti.

•  Lakatos 
• Karosszérialakatos
• Hegesztő
• Takarító
• Segédmunkás

Sárkeresztesi, munkavédelmi kesztyűket gyártó családi 
vállalkozásunkba keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökben:

betanított férfi munka: gépkezelő
betanított női munka

Amit biztosítunk:
·  Biztos háttér, stabil munkahely
·  Hosszú távú munkalehetőség
·  3 hónapos betanulási idő
·  Havi és éves cafeteria
·   Munkába járás támogatás

Jelentkezni: 06-30/268-3134

www.gigikft.hu

Téged keresünk, amennyiben szívesen dolgoznál családias hangulatú csapatban, akár pályakezdőként.

3 műszakban

Jelentkezés módja: fényképes, szakmai önéletrajzzal: 
gabor.kralik@trimetrik.hu címen.

Műanyag fröccsöntéssel és szerszámkészítéssel 
foglalkozó székesfehérvári cég 

folyamatos növekedés miatt 
keres tapasztalt

SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
és 

CNC MARÓST
A SZERSZÁMKÉSZÍTŐ FELADATA a kiadott rajzdokumentációk 
alapján egyszerűbb és komplexebb szerszámok összeállítása, meglévő 
gyártó-szerszámok javítása, karbantartása.

ELVÁRÁS: önálló műszaki rajz-értelmezés, pontos, precíz munka, 
kommunikációs és koordinációs képesség, továbbá szakmai fejlődés 
iránti elkötelezettség.

ELŐNY: szakmában eltöltött minimum 3 év tapasztalat.

A CNC MARÓS FELADATA a kiadott rajzdokumentációk és/vagy 
CAM programok alapján egyedi vagy kisszériás alkatrészek marással 
történő megmunkálása, ellenőrzése.

ELVÁRÁS: önálló műszaki rajz-értelmezés, pontos, precíz munka, 
szakmában eltöltött minimum 2-3 év tapasztalat, továbbá szakmai 
fejlődés iránti elkötelezettség.

ELŐNY: Heidenhein típusú vezérlő ismerete.

Ipari törlőanyagokat gyártó 
magyar vállalkozás a folyamatos 
fejlődés miatt keresi új kollegáját 

RAKTÁROS 
POZÍCIÓBA

Ha szeretnél több információt: 
www.cuies.hu

Feladatok:
•  anyag és árumozgatás kézzel és 

targoncával, komissiózás
•  targoncázás

Legyél: 
•  rendszerető, pontos, precíz, 

önálló, megbízható

Szükséges:
•  targonca vezetői jogosítvány (1,5 t)
•  GYAKORLOTT targonca vezetés

Előny:
•  raktárkezeléssel kapcsolatos 

végzettség

Kínálunk:
•  8 órás bejelentett munkaviszony,
•  versenyképes fi zetés,
•  biztonságos háttérrel rendelkező 

munkahely,
•  fi atal, dinamikus csapat
•  előrelépési lehetőség, képzések.

Munkavégzés helye: 
Székesfehérvár, Feketehegy

Munkakezdés: 
megállapodás szerint

Fényképes önéletrajzod kérjük, 
juttasd el 2018. március 2-ig a 

cuiesnorbert@gmail.com címre. 

kollégánkat keressük 
(max. két műszak)

Sorozatgyártás 
területére keresünk 1 fő

és 1 fő CNC programozói 
ismeretekkel rendelkező 

Elvárások: 
fémipari végzettség és gyakorlat.

Jelentkezni szakmai 
önéletrajzzal:

karrier@feha.hu -n

MINŐSÉG-
ELLENŐR

MŰSZAKI 
OPERÁTORT

GÉPKEZELŐT
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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. 

EGY VÁLLALAT - VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK  

Várjuk a Videoton Holding Zrt. vállalatcsoporthoz az alábbi munkakörökbe:

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

AMIT KÍNÁLUNK: Kedvező ju� atási csomag, cafetéria, 
ingyenes szerződéses járatok, stabil munkahely, hosszútávú munkalehetőség

JELENTKEZNI a megado�  e-mail címen, telefonszámon vagy
a www.videoton.hu/reg_lap.html űrlapon

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: www.videoton.hu/karrier

VT Metál K� .

Galván gépkezelő
Betaníto�  
gépkezelő

farkas.adrienn@metal.videoton.hu
keszi.agnes@metal.videoton.hu

Videoton Holding Zrt.

Műszaki rajzoló

Épületgépész

Villamosmérnök
www.videoton.hu/reg_lap.html

Innova� v autók = VIDEOTON
Olyan, az autóiparban is újdonságnak számító 
termékeket gyártunk, mint a BMW-kben található 
automa� kus segélyhívó rendszer Li-Ion akkumulá-
tora, vagy a Ford Galaxy ülése-
inek összecsukását és magas-
ságát vezérlő elektronika.

VIDEOTON EAS K� .

Raktáros 
Minőségellenőr/ 
Folyamatellenőr

fulop.brigi� a@veas.videoton.hu
Tel.: 22/533-805, 22/533-604, 22/554-094

Chipgyártó berendezések = VIDEOTON
Processzor- és okostelefon-
gyártók által használt chip-
gyártó berendezések egy 
része is a VIDEOTON-nál készül. Ezek az emberi 
hajszál vastagságának egy� zedénél is pontosabbak. 
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KARBANTARTÓ
VILLANYSZERELŐ

(VERSENYKÉPES ÓRABÉR)

Jelentkezés a jooneam@inotal.hu elektronikus, vagy
az INOTAL Zrt. (8100 Várpalota, Fehérvári út 26.) 
címeken, illetve a +36 88 544 100 telefonszámon.

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat 
határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Az alapbéren és a barátságos
munkahelyi légkörön túli juttatások:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - teljesítmény prémium 8%
 - folyamatos munkarendben
  40% műszakpótlék
 - munkába járás útiköltségtérítés
 - hosszú távú 
  munkalehetőség

Jelentkezését várjuk munkanapokon:
jozsef.fekete@trimetrik.hu, illetve 06-20/823-5115

Műanyag fröccsöntéssel és szerszámkészítéssel foglalkozó 
székesfehérvári cég folyamatos növekedés miatt keres alábbi 
munkakörökbe munkatársakat:

FRÖCCSÖNTŐGÉP-BEÁLLÍTÓ
3 műszakos munkarendbe

MINŐSÉGELLENŐR 
3 műszakos munkarendbe (előnyt jelent: releváns, gyártási területen szerzett 
tapasztalat; mérőeszközök ismerete; műszaki dokumentáció kezelésének 
ismerete; alapvető számítógép-kezelési ismeretek)

Amit kínálunk: kiváló munkakörnyezet, rugalmas és emberi hozzáállás, 
nagyon jó dolgozói kollektíva, teljesítménnyel arányos bérezés.

OPERÁTOROKAT 
3 műszakos munkarendbe (előnyt jelen: fröccsöntő cégnél szerzett tapasztalat, 
elkötelezettség)

Amit kínálunk: kiváló munkakörnyezet, rugalmas és emberi hozzáállás, 
nagyon jó dolgozói kollektíva, teljesítménnyel arányos bérezés. Jó teljesítmény, 
kiemelkedő képesség esetén gyors munkakörváltási lehetőség, pl. 
minőségellenőr

Munkavégzés helye: 
Székesfehérvár, Feketehegy

Munkába állás: 
megegyezés szerint

Kizárólag valós tartalmú, 
fényképes önéletrajzát kérjük, 

juttassa el mielőbb, a 
cuiesnorbert@gmail.com 

email címre, � zetési igény 
megjelölésével 2018. március 2-ig.

Székesfehérvári törlőanyag 
feldolgozó cég,  a folyamatos 

fejlődés miatt  keresi új kollegáit.

KÍNÁLT POZÍCIÓK:

1-1 fő

gépkezelő
takarító

FŐBB FELADATOK: 

Gépkezelő:
•  gyártási anyagok előkészítése,
•  gépeink kezelése, 
•  egyéb kiegészítő munkák 

elvégzése.

Takarító:
•  helyiségek takarítása, tisztán 

tartása,

Elvárás: 
•  pontos, precíz, önálló 

munkavégzés. 

Gépkezelő munkakör 
esetén előny:
•  műszaki végzettség

Kínálunk: 
•  8 órás bejelentett munkaviszony,
•  versenyképes fi zetés,
•  biztonságos háttérrel 

rendelkező munkahely,
•  fi atal, dinamikus csapat
•  előrelépési lehetőség, képzések.

Bővebb információ: 
www.cuies.hu

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Alkalmazotti 
státusz

Fix bér 
és bónusz

Rugalmas 
munkavégzés

4x

Feladatok:
• kiváló ügyfélszolgáltatás 
   nyújtása ügyfeleinknek
• pénzügyi termékek értékesítése

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

Előnyt jelent:
•  államilag elismert OKJ  

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

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

Kereskedelmi
munkatársakat
keresünk

Jelentkezés:
karrier.provident.hu

Fellendülőben a turizmus
A hazai utazási irodák kedvező évre számítanak idén.  2017-ben a magyarországi utazási irodák átlagosan több mint 5 %-kal növelték 
forgalmukat, egyharmaduk pedig 10 % feletti bővülést ért el.  A szakma szerint Budapest erősségei a turizmus területén az elmúlt 
10 évben megvalósult számos felújítás, a turisták fogadásának több évtizedes hagyománya, és a biztonság. Jó szakemberekre a 
turizmus és a vendéglátás területén pedig országszerte mindig van igény! (forrás: www.profession.hu)

A Family Frost K� . 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém 
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Sárszentmihályi depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
 Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy
• meglássa a vevők kimondatlan igényeit;
• mindig időben, pontosan kapja meg a járandóságát;
• és érezze egy ismert márka, egy stabil cég magától értetődő biztonságát.
 Ugyanakkor 
• élvezi, hogy nincs közvetlen főnöke
• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról 
• szeret vezetni – B kategóriás jogosítványa van
 MAGÁRA ISMERT?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a 
depo01@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat 
+36-30-300-9111, aki szívesen ad további információt és tudja a második lépést.
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Jelentkezés:

E-mail:  paty@knallas.hu

  06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:

Jelige: Páty állás
Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

CSATLAKOZZ
PÁTYI CSAPATUNKHOZ!

Amit ajánlunk:

Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék

Bejárás támogatása (céges buszok a környező településekről)

Saját gépkocsihasználat támogatása

Biztos munkahely és barátságos munkahelyi légkör

Kiemelkedő munkakörülmények

(TARGONCAVEZETŐI ENGEDÉLLYEL)                             

RAKTÁROS 

CSOMAGOLÓ

KOMISSIÓZÓ

OPERÁTOR/CÍMKÉZŐ

Jelentkezz ha: 

Minimum befejeze általános iskolai végzeséggel rendelkezel

Vállalsz két műszakos, 8 órás munkarendet

Pontosan, precízen dolgozol

Szeretnéd biztosítani a jövőd

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

GÉPKEZELŐ
(VERSENYKÉPES ÓRABÉR)

Jelentkezés a jooneam@inotal.hu elektronikus, vagy
az INOTAL Zrt. (8100 Várpalota, Fehérvári út 26.) 
címeken, illetve a +36 88 544 100 telefonszámon.

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat 
határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Az alapbéren és a barátságos
munkahelyi légkörön túli juttatások:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - teljesítmény prémium 8%
 - folyamatos munkarendben
  40% műszakpótlék
 - munkába járás útiköltségtérítés
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú 
  munkalehetőség

Kiemelkedő innovációs  
pályamunkák
Összesen 29 pályázatot nyújtot-
tak be különböző magyar cégek a 
Magyar Innovációs Nagydíj pályázati 
felhívására, különösen a gyógysz-
eripar, valamint az agrár és élelmisz-
eripar területről érkeztek, kreatív és 
kiemelkedő eredményt bemutató 
pályamunkák – derül ki a Magyar 
Innovációs Szövetség közleményéből. 
A bírálóbizottság, a kutatási és fejlesz-
tési eredmények alkalmazása révén, 
elsősorban a gazdasági mutatók 
alapján választja ki a tavalyi évben 
legnagyobb jelentőségű és már az 
üzleti életben is sikeres innovációkat. 
forrás: www.vilaggazdsag.hu

Elkészült Miskolcon a SEG Automotive óriásraktára
A SEG Automotive miskolci 

gyáregysége húszezer négy-
zetméteres logisztikai köz-
ponttal bővült.

Számtalan korszerű meg-
oldást vonultat fel a miskolci 
autóipari beszállító új logisz-
tikai központja: beltéri GPS-
nyomkövetéssel segítik az 
alapanyagok és kész termékek 

nyilvántartását, a sorellátás 
pedig  folyamatosan a követ-
kező 3 órára biztosít alap- és 
csomagolóanyagot. Az újítá-
soknak köszönhetően emberi 
beavatkozás nélkül lesz egy-
szerűbb az árukészlet áttekin-
tése, kezelése, az új szemléletű 
sorellátás pedig az üresjárato-
kat hivatott kiküszöbölni.

A hatékonyság mellett azt 
is szem előtt tartották, hogy 
kellemes munkakörnyezetet 
teremtsenek: a raktár egye-
di dizájnt kapott, a fontos 
logisztikai mérőszámokat 
pedig digitális felületeken 
lehet elérni a teljes központ 
területén. (forrás: www.
profession.hu) Önéletrajzod a balazs.borsos@oerlikon.com e-mail címre várjuk.

Az Oerlikon Balzers Coating Austria GmbH. 
bevonatolás-technológiával foglalkozó vállalat 
székesfehérvári üzeme munkatársat keres

Téged várunk, ha:
•  Hosszú távú, biztos munkahelyre vágysz 

– multinacionális háttérrel
•  Változatos munkakörre vágysz
•  Szeretnél jó csapatban, családias 

légkörben, jó hangulatban dolgozni
•  Vágysz a megbecsülésre

Amit még nyújtani tudunk:
•  Kedvező juttatási csomag (Cafeteria)
•  Fejlődési- és előrelépési lehetőség

Gépipari, műszaki ismeretek 
előnyt jelentenek.

könnyű � zikai betanított munkára, 3 műszakos munkarendbe

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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NYITOTT POZÍCIÓINK:
• OPERÁTOR
• HEGESZTŐ
•  LOgIsZTIKaI OPERÁTOR
•  FOLYamaTTEChNIKus, 

géPbEÁLLÍTÓ
•  VILLamOs KaRbaNTaRTÓ

JELENTKEZés mÓDJa: 
Telefon: +36 22/560–621 E-mail: hr@hu.gestamp.com Cím: 8060 Mór, Akai u. 3.

amIT KÍNÁLuNK:
•  Operátor kezdő elérhető  

havi bére túlóra nélkül:  
bruttó 215 000 Ft  
(br. 195 000 Ft alapbér  
+ max. br. 20 000 Ft havi bónusz 
eredménytől függően)  
+ műszakpótlék: 30%

•  Béren kívüli juttatás  
(nettó 30 000 Ft/hó) 

•  Céges buszjárat
•  Munkatárs ajánlási rendszer  

40 000 – 300 000 Ft/fő
•  Határozatlan idejű szerződés

Felvételi napok:  
Személyesen  

kedden, szerdán,  
csütörtökön 14:00 órakor

Várjuk a GESTAMP csapatába!
A GESTAMP Hungária Kft. – a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójaként, közel 100 ipari és gyártó vállalattal  
– globális megoldásokat kínál a hegesztett és hidegen préselt karosszéria elemek tekintetében.

Építőipari cég 
keres tapasztalt 
víz-gáz-fűtés-

szerelőt, 
segédmunkást 

és műszaki 
előkészítőt. 

Érd: 22/796-137

EMELT 
BÉRREL

CSÖRGESSEN MEG, VISSZAHÍVJUK!

keres munkavállalókat 

székesfehérvári gyártó 

vállalat több műszakba, 

hosszú távra.

ELVÁRÁSOK: 
8 általános iskolai végzettség, 

több műszak vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: 
versenyképes bér, 

béren kívüli juttatások, 

céges járat, kellemes 

munkahelyi környezet.

Érdeklődni: 06 70/631-9440, 

erzsebet.nagy@opuswork.eu

Közel egy hónapig kérhető még a NAV-tól a postázás
Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja és tavaly egyéni vállalkozó sem volt, idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 
az szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tenni, mint adóazonosító jelet és a születési dátumot tartalmazó 
kérelmet eljuttatni a NAV-hoz március 19-éig. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen 2018. április 30-áig küldi el postán 
az igénylőknek. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Százból öten 
részmunkaidőben

Nem jellemző idehaza a ru-
galmas foglalkoztatás, rész-
munkaidőben alig 200 ezren 
dolgoznak, de vannak erre 
ösztönző programok.

Számos cégnél tapasztalha-
tó az utóbbi években, hogy a 
munkaidőkeretben bevezették 
a törzsidőt és a peremidőt, pél-
dául elegendő 9 és 14 óra között 
a munkahelyen tartózkodni. 
A kereskedelemben, sőt már 
egyes autóipari beszállító cé-
geknél is alkalmazzák a rész-
munkaidős foglalkoztatást. A 
Gazdaságfejlesztési és inno-
vációs operatív programnak 
(Ginop) is köszönhető, hogy 
egyre több kkv egy munka-
körben két dolgozót alkalmaz, 
megosztott munkaidővel. Nem-
ritkán a cégvezetés arra is rábó-
lint, hogy egyes ágazatokban 
heti egy-két nap otthonról dol-
gozzon a munkavállaló. (forrás: 
www.vilaggazdasag.hu)

Már majdnem 300 ezer 
forint volt az átlagkereset

A bruttó átlagkereset 327,7 
ezer forint volt tavaly decem-
berben, 13,5 %-kal magasabb, 
mint egy évvel korábban. 2017 
január–decemberben a bruttó 
átlagkereset 297 ezer forint, a 
nettó átlagkereset 197,5 ezer 
forint volt. Az év tizenkét hó-
napjában a bruttó és a nettó 
keresetek azonos mértékben, 
12,9 %-kal nőttek az előző év 
azonos időszakához viszonyít-
va – jelentette a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH). forrás: 
www.vilaggazdasag.hu

RÉCS Kft Autószerviz
személyautók 

javítására keres

  

• fi x 8 órás munkaidő
•  versenyképes 

fi zetés 
Érd: 06-30/650-1864

autó-
szerelőt

Gyors, online ügyintézés: 
jön a NAVASZ

Rengeteg sorban állást, időt 
és pénzt is lehet majd spórolni 
az új ügyintéző rendszerrel.A 
közigazgatási szervek ezentúl 
nem saját nyilvántartásaikat 
építik és fejlesztik, hanem egy 
nagy közös, hiteles adatbázisból 
nyerhetnek ki információkat. A 
Nemzeti Adatvagyon Szolgálta-
tásfejlesztés (NAVASZ) azonban 
nem csak a hivatalokat segíti, 
hanem minden állampolgár éle-
tét megkönnyítheti, felhaszná-
lóbarát e-ügyintézést ígérnek.  
(forrás: www.vilaggazdsag.hu)
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Markovics Máté: 

Add a kezed

Add a kezed
Hogy lebontsuk a falakat
Hogy fecskék csinálják
Ne a szúnyogok a nyarakat

Egy rakat vágyam
Fogoly lett egy mohó imában
Elvesztem odalent
Egy nyikorgó hintában

Olcsó toll tintája
Betűk, szavak nyoma
Vele írok, amit a virágba
Borult sírok sora beszél...

Harsogó élet-cirkusz
Részegek csipkebora
A holnap tombola
Vattacukor, trombita

Már nem akarok
Küzdeni veled Góliát
Mint egy kis hópihe
Megélem az entrópiát

Hisz egy pillanat csak
És megbotlik a szent
Mert izgalmas a zűrzavar
És unalmas a rend

Betűk, szavak nyomán
Szólok újév napján
Egy kaján kis virág vagyok
A babám kalapján

Valki Csilla: 

A Tenger

Emlékeimben még ott a pillanat....
Kiálltam eléd, s néztem végtelen
habodat, fodrodat a távolban.
megérintett mélységed érzete,
szebb voltál, mint valaha álmomban.
A pillanat még ott van emlékeimben....

Szellők részeg tánca simogat....
Ahogy száll felém illatod, lélegzem
sós párádat, savanykás szagodat,
megjelenik egész véremben,
megborzongat teljes mámorban.
Simogat a szellők részeg tánca....

Csipke felhők takargatnak éjjel...
Csodás aranyhídon a nap, lépdel
végtelen habodba, bújtatod ágyadba,
átadva az éjnek, hogy érkezzen
milliónyi csillag lámpása.
Éjjel betakarnak a csipke felhők...

Partod harsogó csókkal köszöntöd...
Bőrömön selymes érintésed
borzongat, lebegek messzi távolba,
nem lehet megunni hűs szeszélyed,
testem ölelésedre csobban.
Köszöntöd harsogó csókkal partodat...

Égi rend táplál és éltet...
Angyali könnyek és sóhajok
árja, hullámod s vizedet adja,
végtelen tested uralják hajók,
Európa tiszteli neved: Adria.
Táplál és éltet égi rend...     

SeresLili: 

Gondolatok nemcsak karácsony táján
A józan hétköznapok fekete kabátja alatt őrzött 
szerelem-részeg pillanatok hófehér csipkéi……
A harsogó emberek szívében a csend……
Így …együtt… maga az egyensúlytartó, szivárványszín rend.

Árpási László József: 

Egy pillanat, szeretet
A téli éjszaka, egy álmos pillanat,
Mely elsuhan a havas kertek alatt.
A hópelyhek önfeledt, kecses játéka,
A közeledő hajnalt magához vonzza.
Csipke hálójában pihen a jégvirág,
Nem harsogó, csendes, néma világ.
A hajnal nem mámoros, részeg,
Csendben nyugvó, alvó természet.
Isteni gondviselés a földön lenn,
Rend, fegyelem a mennyben fenn.
Szeretet a szívekben, lelkekben,
Megbékélés a létben, megélt életben.
Vissza, visszatérő pillanat ébren,
A kavargó, örvénylő, csípős szélben.
Részeg, ki ébred harsogó hanggal,
Csipke köntösét tapossa a hajnal.
Rend a lelke a hétköznapoknak,
Álom teli titkot, a holnapok hoznak.
Bársonyos hólepel fedi a szirteket,
De a reménység egyre csak integet. 
Lassan elolvadnak, a zord jéghegyek,
Emberek szívébe költözzön szeretet.

Varga Péter D.: 

Megfőzve
Jártam itt már többször, megint 
mit csinálok?! Egyszersmind 
be kél fejezzek tavakba lépni... 
Egy kis gyávaság, egoból némi
udvariatlan, újabb Írisz és hibák... 
– hová ez a sietség? Első a virág! 
– ... Rigel fényénél elrendelt jelen: 
Ha megfő, ebből nem lesz tökleves!
„Don Juan, megállj! Fékezd magad, kezeket fel! 
Jogában áll halogatni, és még tegezd le!” 
„Megrészegíttetnéd magad vele is, 
oszt jöhetlek újra felszedegetni!”
Ilyen a féltő, baráti hangnem. 
Most kinek is szól igazán versem? 
Szokás szerint szavamba rejtem. 
Héphaisztoszinak nevét is vehetem.
(Történetesen Pallaszra válasz volt 
anyai kegyből. Mégis inkább tárazott 
fegyvert, és megalkotta az Aegiszt. 
Védte a mesterembert, és a művészt is.)
Nektár altatja, fókusz az ágya, 
s mágnes. Belém csipked szívem vágya: 
egy új találka. Oly idő nem elpazarolt, 
mit vele tölthetek. Harsogó, kiharapott
alma mutatja tartozásom: Keselyű 
voltam. Engem szólít a Jeles Hegedű, 
és ő maga Babér! Nem ráaggatott palást. 
Soká nem tartott a vatikáni látogatás:
Keleti szél hozta közös pillanat. 
Óvott, mégsem nyughatom a tilalmat: 
mert enyém lesz, míg a tél ragyog 
– hiszen én, már rég övé vagyok.
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most néhány újabb gyöngyszemet mutatunk meg kedves Olvasóink-
nak, remélve, hogy kellemes pillanatokat szerzünk vele....
Emlékeztetőül: a pályázatnak egyetlen kikötése volt, hogy az általunk 
megadott 5 szónak (pillanat, részeg, csipke, harsogó, rend) szerepelnie 
kellett a versben.

Kukucska Istvánné  
Tárnai Henrietta: 

Csillagálom
Eljött a pillanat, a
várva várt est,
mikor Isten az égboltra
csillagokat fest.

Sziporkázva szórják szét
szent küldetésük,
beragyogják az ég kelyhét
aranyló, vad kéjük.

Részegen imbolyog a
Hold, s áll lesben,
nem érti, mért nincs fénye
az isteni rendben.

Mért a Napnak jutott e
nemes feladat,
hogy beragyogja a mennyei
végtelen hadat?

Hószánon befutott, a
zord hideg tél,
elaludt a természet,
s minden, ami él.

Hálás most a Hold is, hogy
az éjjel ragyog,
a harsogó napsütést 
felváltják a fagyok.

Megdermed a táj s a
kopasz faágak,
csipkehálót fonnak köré
fényes angyalszárnyak.

Köröttük a Csend
szellő-suhogása,
s visszatér az égbolt
 csillagpalotája.

Gőbölös Andrea: 

Itt hagytál
Oly hűvös van idebenn
hallom könnycseppjeim koppanását
nincs már fény a szemedben
mondd, miért? sírodnál állok árván.
 
Vitted a Napot a Holdat
nem maradt más csak a rend és némaság
szívemben őrzött pillanat
lelkem széthullott mint egy kártyavár.
 
Míg velem voltál hittem
de rám szakadt bánatoknak súlya
eső öntözi kincsem
virágágyon lelkem összes búja.
 
Nélküled elveszetten
gyötörnek majd nappalok, éjszakák
itt élsz örökre bennem
nekem börtön, neked már szabadság.

Részeg fájdalom bénít
hófehér csipke fedi testedet
harsogó szívem kéri
kiscicám, ne felejts el engemet.
 
Te voltál a mindenem
most itt hagytál, semmim sem maradt már
süvítő szél viszi szép lelkedet,
tested most haza talált.

Stróbl László: 

Nőnapi gondolatok
Itt a részeg tavasz.
Nyílnak a virágok.
Harsogó a madárdal,
Virulnak a lányok.

Bizseregnek,- „arra alá”.
Egyre nő a vágyuk.
Kankollégák seregének,
Csordogál a nyáluk.

Hogy lehetne ágyba csalni?
A bugyogós népet.
Virággal és más egyébbel
Leplezve a lépet.

Meghívják-e vacsorálni?
Romantikus helyre.
Rég,- egy csóró mamutot
Vágtak ezért fejbe.

Azután a kujonc,
Az őshölgy fölé hágott.
Örvendett a szerencsének.
-Ez, messziről látszott.

De elfogytak a mamutok,
Változik a rend is.
Csipketanga, szilikon mell…
Erről szól a trend is.

Ám a vadász rengeteg.
Ezt, tudni kell a nőnek.
Sörét nincs a tárba.
Csak, golyókkal lőnek.

Hölgyeim! öv alatt
Hordják a lőlapot.
Óvják az óvandót!
Izgalmas nőnapot!
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Lesz 3. része a Jurassic Worldnek 
A Jurassic World: Fallen Kingdom címet viselő új rész idén nyáron kerül a mozikba, június 22-től játszák a filmet. 
Az ezt követő részt is berendelte közben a stúdió, és már el is kezdtek rajta dolgozni, bár ez még csak a for-
gatókönyvet jelenti, jelenleg annak fejlesztése folyik. De már tudni lehet, hogy ez a most készülő újabb folytatás az 
ideihez képest pontosan három év múlva, 2021 júniusában kerül a mozikba, úgyhogy ha már van 2021-es nap-
tárunk, akár bele is írhatjuk az eseményt, nehogy addig elfelejtsük. Bár egy rajongó úgysem felejt. (forrás: nuus.hu)

Fodor Zsóka 
ismét Magdi 
anyus lesz

Fodor Zsóka, a Barátok 
közt egykori Magdi anyusa 
a következő Seven-koncerten 
visszatérhet ikonikus szere-
pébe. „A színpadon egy hatal-
mas lakóház lesz kialakítva, 
és abban nyolc szoba – mond-
ta a lapnak. – A szobákban 
Kökény Attila, Freddie, Gás-
pár Laci, Takács Nikolas, 
Oláh Gergő, Gitano, Emilio 
fog lakni, a nyolcadikban pe-
dig én mint a házmester asz-
szony. Az lesz a feladatom, 
hogy én rakom rendbe a fiúk 
szállását, igazgatom őket és a 
többi. Nagyon örültem a fel-
kérésnek, és a koncertre el-
látogatók is végre láthatnak 
újra Magdi anyusként.”- írja a 
Bors. (forrás: nlcafe.hu)

Nagy Ervin is ott lesz az Oscar-gálán 
Nagy Ervin Borbély Ale-

xandrával, a Testről és Lé-
lekről női főszereplőjével uta-
zik Los Angelesbe. „Bár csak 
egészen kicsi szerepem volt a 
filmben, de legalább nem úgy 
megyek oda, mint Alexandra 
kísérője. Ez azért így kényel-
mesebb szituáció. Megpróbá-
lok megadni minden hátteret 
és támogatást, hogy valami-
fajta biztonságot és stabili-
tást nyújtsak neki a nagy nap 
előtt. Nem érzem másodhe-
gedűs szerepnek, amikor az 
ember a párját – aki most ép-
pen a világhírnév felé tart – 
támogatja. Egyébként sze-
rintem mindannyian erre 
vágyunk ebben az ország-
ban színészként. Testközel-
ből nézhetjük majd végig ezt 
a nagy eseményt, és nagyon 

izgatottan várjuk, milyen 
élmény lesz a részesének 
lenni” – mondta a Blikknek 

Nagy Ervin, aki komoly re-
ményeket fűz a magyar film-
hez. (forrás: nlcafe.hu)

Máté Péter-díjat alapítottak
Az emberi erőforrások mi-

nisztere, Balog Zoltán jelen-
tette be, hogy “a könnyűzene 
és a jazz területén kiemelke-
dő teljesítményt nyújtó előadó-
művészeknek Máté Péter-díjat 

alapítanak. A miniszter szerint 
az eddig meglévő zeneművé-
szeti díjakban aránytalanság 
volt a komolyzenészek javára, 
a könnyűzenei előadók háttér-
be szorítva, elvétve jutottak el-
ismerésekhez. A Máté Péter-díj 
ún. állami művészeti középdíj, 

emlékéremmel, oklevéllel és 
pénzjutalommal jár, és díja-
zottjai jogosulttá válnak az 
érdemes vagy kiváló művész 
elismerésre is. Az első Máté Pé-
ter-díjakat március 15. alkal-
mából már idén átadják három 
személynek. A díjat megítélő bi-
zottság öt tagja négy-négy évre 
kapott mandátumot: Frenreisz 
Károly zenész, zeneszerző; 
Horváth Gergely rádiós szer-
kesztő, a Hangfoglaló Program 
Kollégiumának tagja ; Zsoldos 
Béla, a Zeneakadémia jazz tan-
szakának docense; Tóth Tibor, 
a Music Hungary főtitkára, a 
Hangfoglaló Program Kollégi-
um tagja. További egy tagot a 
bizottságba a Magyar Művé-
szeti Akadémia nevez majd ki. 
(forrás: dalszerzo.hu)

Bodrogi Gyula 84.
A nemzet színésze ápri-

lis 15-én tölti be 84. életévét. 
Bodrogi Gyula alig várja a 
nagy napot! Élete legszebb 
ajándékát kapja majd! „Hosz-
szú-hosszú idő után végre új-
ra láthatjuk egymást a volt 
feleségemmel, Törőcsik Ma-
rival. Boldog vagyok, hogy 
jobban van és elhagyhatta 
a kórházat. Gyakran beszé-
lünk egymással telefonon, de 
rég nem találkoztunk. Bízom 
benne, áprilisig már nem tör-
ténik semmi baj” - mondta 

a  -nak a Kossuth-díjas mű-
vész. „Szűk családi körben 
ünneplünk majd, és minden 
évben a Nemzeti Színház-
ban is megköszöntenek, ami 
nagyon jólesik” - tette hozzá 
a legendás színész. (forrás: 
ripost.hu)

Ken baba végre elégedett magával
Végre boldog az élő Ken ba-

ba néven elhíresült Rodrigo 
Alves. Kijelentette: soha töb-
bé nem fekszik kés alá. Az 
elmúlt öt évben a felismerhe-
tetlenségig átszabatta magát, 
több mint félmillió fontot, 
azaz csaknem 185 millió fo-
rintot költött el a 160 beavat-
kozásra. Szinte minden por-
cikáját sebészek formálták 

ilyenre: átesett ajakfeltöltése-
ken, tíz orrműtéten, feltöltöt-
ték a fenekét, szilikont ültet-
tek a mellébe, kockás hasat 
szabtak neki, még hajbeül-
tetése is volt. – Végeztem. A 
testem és a lelkem végre ösz-
szepasszol. Hosszú utazás 
volt, de végre boldog vagyok 
– nyugtázta a Mirrornak a 
férfi. (forrás: borsonline.hu)
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KIHAGYHATATLAN AKCIÓ!

Kérje ingyenes árajánlatunkat és tudja le egy nap alatt nyílászáróinak cseréjét velünk, igény esetén teljes helyreállítással.

Irodánk: Siófok, Dózsa György út 1./b/7. / +36 30 1848 817 / info@ablak-oc.hu

TAVALYI 

 ÁRAKON!

FEBRUÁRBAN 
MINDEN NYÍLÁSZÁRÓRA 

KEDVEZMÉNYT
ADUNK.40%

Érv.: 2018. 02.01–02.28-ig

Schobert Norbi visszavonul
Schobert Norbi szeretné, ha 

mostantól több időt tölthetne 
a családdal, ezért úgy döntött, 
hogy nem tart többé edzé-
seket! „Rengeteg fellépést, 
edzést vállaltam be egészen a 
mai napig! De 47 éves leszek, 
25 éve vagyok aerobicedző! 
Itt az ideje visszavonulót fúj-
ni! Ezt a Norbit nem akarom 
többé a színpadon látni!” - 
mondta el a Blikknek Norbi 
és hozzátette, hogy döntésé-
hez semmi köze egészségi ál-
lapotának, hiszen a mai napig 
jól bírja a terhelést! Schobert 
Norbi továbbra is dolgozik 
majd cége irányításában, de 
aerobicedzőként valószínűleg 
májusban láthatjuk utoljára. 

A tervek szerint Norbi ta-
vasszal áll majd utoljára a 
színpadon! Akkor egy retró 

aerobickal búcsúzik el a kö-
zönségtől. (forrás: ripost.
hu)

Jennifer Aniston és Justin 
Theroux békésen válik

Két év házasság után jelen-
tették be csütörtökön, hogy 
Justin Theroux és a 49 éves 
színésznő útjai elválnak. 
Jennifer Anistonék a döntést 
még év végén, egymás iránti 
szeretettel hozták meg.

Aniston sajtósa, Stephen 
Huvane azt is hozzátette, 
hogy a pár hét éve volt együtt, 

és egyszerűbbnek gondolták, 
ha maguk jelentik be a kap-
csolatuk végét, rövidre zár-
va így a spekulációkat. „Nor-
mális esetben természetesen 
magánügyként kezelnénk a 
helyzetet, de a bulvársaj-
tó minden ilyen eshetőség-
re lecsap, hogy kombinál-
jon és pletykákat gyártson. 
Ezért mi magunk szerettük 
volna nyilvánosságra hozni, 
mi az igazság. Minden más, 
ami napvilágot lát rólunk, és 
nem tőlünk származik, az 
csupán fikciós írás. Köztünk 
továbbra is megmarad a mély 
tisztelet és szeretet egymás 
iránt. „ – nyilatkozták. (for-
rás: nuus.hu)

Michael Jackson egyetlen  
lánya igéző szépség 

Michael Jackson minden 
bizonnyal nagyon büszke 
lenne gyönyörű lányára, a 
19 éves Paris Jacksonra. A 
sztárcsemete még csak most 
ízlelgeti, hogy mihez kezd 
majd az életével: az isko-
la elvégzése után próbál-
kozott már a zenéléssel, a 
modellkedéssel, most pedig 
még a színészetbe is bele-
kóstolhat, ugyanis szerepet 
kapott a Gringo című film-
ben Charlize Theron olda-
lán. A brazil Vogue legutób-
bi számában is feltűnt Paris: 
egy gyönyörű fotósoroza-
tot készítettek róla, amin a 

ragyogó, égszínkék szemei 
kerültek középpontba. (for-
rás: femina.hu)

A tavasz slágere a blézer

A trend-előrejelzések alap-
ján klasszikus alapdarabból 
nélkülözhetetlen stílusfű-
szerré avanzsál a blézer. Egy 
biztos, hogy egy ilyen sokol-
dalú kreációval számtalan 
módon változatosabbá tehet-
jük az öltözékünket, ha végre 

tavaszra fordul az idő. Bár a 
fazonok a jól bevált, klasszi-
kus vonalakat követik, a za-
kóféléket másképp viseljük, 
mint régen.

Még az elegáns modelle-
ket is összeboronálhatjuk 
sportos jellegű nadrágokkal 

vagy szakadt farmerekkel, 
de pont olyan jól passzolnak 
romantikus kis ruhákhoz, il-
letve magas derekú sortok-
hoz, pantallókhoz. Bátran 
variálható garbóval, véko-
nyabb pulóverekkel, lezser 
ingekkel, valamint vállvil-
lantó felsőkkel.

A választék most roppant 
széleskörű: a kínálatban meg-
található a testre szabott, va-
lamint a válltöméses, hosz-
szított változat is, kockás, 
csíkos és színes verziókban. 
Éppúgy divatosnak számít a 
négygombos tengerészzakó, 
mint az egygombos, szűkített 
blézer, illetve az extravagáns 
darabok úgyszintén megta-
lálhatóak a palettán. (forrás: 
retikul.hu)

Marie Curie életéről forgat 
Rosamund Pike Budapesten

Újabb világ-
sztár forgat Bu-
dapesten. Ezúttal 
Rosamund Pike 
érkezik hamaro-
san a magyar fő-
városba. Az elbű-
völő színésznő 
játssza a kétszeres 
Nobel-díjas tudóst 
a Marie Curie éle-
téről szóló, Radioactive cí-
mű filmben, amelyet nálunk 
forgatnak. A producerek kö-
zött szerepel Tim Bevan, 
Eric Fellner és Paul Webster 
a Working Title-től.

A Radioactive Marie és Pi-
erre Curie tudomány iránti 

szenvedélye mel-
lett a házaspár 
romantikus kap-
csolatát is bemu-
tatja, valamint azt 
is ábrázolja, hogy 
felfedezéseiknek 
milyen hatása 
lett a 20. század-
ra. Satrapi szerint 
filmje „az életről, 

szerelemről, szenvedélyről, 
tudományról és halálról” 
szól. Nemcsak egy rendkí-
vüli nő életrajza, de a radio-
aktivitás történetét is elmesé-
li a felfedezésétől napjainkig 
- fűzte hozzá a rendező. (for-
rás: borsonline.hu)
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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: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., 

8200 Veszprém, Házgyári út 12. 
Felelős kiadó:   

Heffler György és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók 

Főszerkesztő: Heffler György 
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna 
Szerkesztőség és postacím: 

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

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, Fehérvárcsur-
gó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kápolnásnyék, 
Kincsesbánya, Kőszárhegy, Lovasberény, Magyaral-
más, Mór, Pákozd, Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, 

Sukoró, Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  szerda 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: szekesfehervariszuperinfo@maraton.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirde-
téseket felhasználni tilos! A kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi ságáért, 
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, 
az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 
és hátrányokat a megrendelőre hárítja.
A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek 
tartalmának szerkesztésére és közlésére.

OKTATÁS

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

Kineziológia tanfolyam indul Veszp-
rémben március 3–án. Szimbólumterá-
pia február 24–25-én. Tibeti hangtál
március 24-én. Érd.: +36-20/944-0984,
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

Magánnyelvtanítás árkedvezménnyel
angol, német, francia, orosz, egyéni,
csoportos, belvárosban. 06-20/9670-
679

Hangszerek: zongorák, pianínók han-
golását vállalom tel:30/425-7511, 20/
9323-416

ÁLLÁST KÍNÁL

A mezőgazdasági gép és alkatrész ke-
reskedelemmel foglalkozó Dorker Kft.
Fejér és Pest megye területére felvételt
hirdet ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ munka-
kör betöltésére. Feladatok: boltban
a kisker ügyfelek kiszolgálása, felmerü-
lő igények esetén kiszállítás, új ügyfe-
lekkel kapcsolatfelvétel, raktárkészlet
kezelése, központból feltöltése. A mun-
kakör betöltéséhez szükséges követel-
mények: jó kommunikációs készség, al-
katrész ismeret, középfokú szakirányú
végzettség. Jelentkezési határidő:
2018.03.05. Fényképes önéletrajzokat
az allas@dorker.hu e-mail címre várjuk.

Székesfehérvári ruhaválogató üzembe,
egy műszakos munkarendbe, azonnali
kezdéssel, betanított munkásokat kere-
sünk! Jelentkezni a betanítottmun-
ka16@gmail.com címen vagy a 06-20/
2346272-es telefonszámon lehet!

Székesfehérváron 70 m2-es családi
ház eladó. Ár: 16,2 M Ft. Tel: 06-30/
215-2003

Balatonszárszón,évenátműködőWellnessHotel
keres szakmai gyakorlattal rendelkező felszolgálót,
úszómestert és recepcióst, éves állásra. Fényképes
önéletrajzokat, korábbi referenciák megjelölésével
várunk:bodizoltan7@hotelketkorona.hu

JÁRMŰVEK

Kórháznál nappali+3szobás, télikertes;
2,5szobás kis kerttel, belvárosi 44MFt,
13,3MFt. 06-30/353-6204

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

Kőműves, segédmunkás! Kápolnásnyéki vállalko-
zás keres, hosszútávra útépítésben-térkövezésben
jártas szakembereket és segédmunkásokat. Mun-
kavégzés: Velencei-tó környéke, Szfvár. Folyamatos
munkavégzés,bejelentettfőállás.Érd.:70/319-6728

Apró

Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777

CTP stúdiónkba lemezkészítési munká-
ra munkatársat keresünk. Grafikai szer-
kesztési tapasztalat előnyben. Jelentke-
zés szakmai önéletrajzzal az
aniko7.h@gmail.com címen lehet.

Székesfehérvári munkahelyre vagyo-
nőr kolleganőt keresünk érvényes enge-
délyekkel. Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal:
recepciosvagyonor@gmail.com

KIADÓ INGATLAN

Székesfehérváron lakás kiadó Belvá-
rosközeli apartman házban 45 m2-es
garzon. Bérleti díj rezsivel 100.000 Ft/
hó. Tel.: 06(20)3370424

Székesfehérváron, belvároshoz közel
bútorozott szoba hosszútávra, azonnali
költözéssel kiadó. 06-20/272-2263

Két szoba kiadó egyedülálló fiatalembe-
reknek belvárosban. Tel: 06-20/285-
1958

SZOLGÁLTATÁS

HORVÁTH SÍRKŐ
SÍREMLÉK AKCIÓ!
Saját termékekkel, nem kínai

sírkövekkel dolgozunk.

Ajándék vázák és
betűvésés minden
sírkőre!

Hétvégén is elérhető telefonszámok:
20/9756-229, 22/452-040
Facebook: Horváth Sírkő

GRÁNIT
SÍREMLÉKEK

270.000 Ft-tól

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 felvásárlás, beszámítás.

HEGE ÓRÁS
ÉS ZÁLOGHÁZ

Kérje meg kedvese kezét!
Válasszon karikagyűrűt
megújult kollekciónkból

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel
hőszigetelt ésmotoros redőny,

reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenző

gyártása, szerelése, javítása.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény!

(Az akció február 1–28-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555
Redőnyök, árnyékolók

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

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

NYÍLÁSZÁRÓK
gyártása, beépítése

Bemutatóterem:
Szfvár. Várkörút 2.

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy műszakba hölgyeket össze-
szerelői munkakörbe. Érdeklődni lehet:
06-70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

Cserépkályhák, kemencék,
téglakályhák, kandallók,
kerti grillsütők építése.

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS,
BURKOLÁS, VILLANYSZERELÉS,
LAKÁSOK – HÁZAK

TELJES FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
30/424-6074

Állástkínál!Cégünkautóbuszvezetőt keres Csabdi,
Mány,Bicskekörnyékéről,kiemeltbérezéssel. Jelent-
kezni a06-30-309-3404-es telefonszámon lehet.

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

KÁRPITOS üzemünkbe keresünk mun-
katársakat minden munkaterületre. Tel.:
06-30/311-66-51

Számítógép javítás! Lefagy, lassú, nem
indul? Telepítések, vírusírtás, adatmen-
tés. Házhoz megyek (vidékre is)! Nyug-
díjasoknak kedvezmény! 06-70/255-
0066

Áruterítő kollégákat keresünk kora reg-
geli indulással. C és GKI kártya előnyt
jelent. 06-70/948-0387

Nemzetközi fuvarra keresek 3,5 tonnás
furgonra gépkocsivezetőt márciusi kez-
déssel. 06-70/319-8096

Ereszcsatornák, kéményszegélyek,
párkányok készítése, egyéb bádogos-
munkák garanciával. Ingyenes felmérés.
06-70/337-0259

Panellakás felújítás.
Érd: 06-70/374-1246

Szakácsot, háziasszonyt, kézilányt, fel-
szolgálókat felveszek igényes étterem-
be 06-30/989-2299

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Vagyonőröket keresek áruházi munká-
ra székesfehérvári munkahelyre. Tel.:
06-70/5828-036.

EgyEdi bútorok, ágyak,
konyhabútorok gyártása, beszerelése.
06-20/9870-653,www.paulusz.hu

Székesfehérvári étterembe szakácsot
felveszünk plt.etterem@gmail.com; 06-
20/9712-229

Székesfehérváron non-stop üzletbe
pultost keresünk! 06-70/319-4439

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk minőségellenőri munkakörbe, egy
műszakos munkarendben hosszú távra
munkavállalókat. Elvárások: Műszaki ér-
zék, Középfokú végzettség, Hasonló te-
rületen szerzett tapasztalat. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal
a melitta.ducsai@opuswork.eu e-mail
címen, érdeklődni a 70/630-1230 szá-
mon lehet.

LAKÁS

Székesfehérváron József u. 4. emelet,
53 m2, 2 szoba hallos lakás eladó. In-
gatlanosok kíméljenek. 15,8 MFt Tel:06-
30/652-7929

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000
2-1,5 téglalakás. 1.emeleti, erkélyes,
magasföldszinti, Zichy ligetnél 70m2-
es(főleg irodának). 06-30/353-6204

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

Kelemen Béla utcában kétszoba hallos,
erkélyes, 4.emeleti lakás eladó. Érdek-
lődni:06-70/3370-259

Sütő utcában Székesfehérváron 49 m2-
es, 2. emeleti lakás eladó. Érdeklődni:
06-70/318-1231

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Pátka, Vargahegyen hétvégi telek kicsi
házzal, pincével, kúttal, gyümölcsfákkal
1,6 MFT-ért eladó. Tel:06-20/422-3508

Eladó Csór Belátószőlőhegyen 2215m2-
es zártkert, tégla házzal, szőlővel, gyü-
mölcsössel. Érd:06-20/456-7469

Szobafestés -mázolás, tapétázás. Sző-
nyeg-műpadlózás, laminált parkettázás.
Tel:06-70/453-5456, 06-22/786-021

Szőnyegtisztítás el és visszaszállítás-
sal Székesfehérvár terüetén 1000 Ft/m2

tel:06-70/453-5456

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

Egyéni vállalkozó kőműves munkát vál-
lal, építés, bontás, térkövezés, nyílászá-
rók beépítése. Tel.: 06-70/603-1306

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

• Királykút ln.-i, 35 nm-es, 1 szoba +
ebédlős, 4.em.-i lakás eladó: 12,3 M
Ft. Tel: 06-70/469-3395

• Belvárosi 61 nm-es, exkluzívan
felújított lakás eladó: 29,9 M Ft. Tel:
06-70/469-3360

• Úrhidán1 szobás, azonnal költözhető
családi ház eladó: 9,7 M Ft. Tel: 06-
70/469-3360

• TörténelmiBelvárosban 1. em.-i, 1+2
szobás tégla lakás eladó. Irányár: 26
M Ft. Tel: 06-70/469-3370

• Gárdonyban felújított, téliesített
nyaraló sok extrával eladó: 16,5 M
Ft. Tel: 06-70/412-3430

• Belvárosban nappali 4 szobás, tera-
szos, új építésű lakás eladó: 40,75 M
Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Öreghegyi nappali + 4 szobás, 128
nm-es, új építésű, 1 szintes ikerház
eladó: 52,5MFt. Tel: 06-70/716-8580

• Agárdon, a termálfürdő közelében,
nappali 2 szobás családi ház eladó:
26.5 M Ft. Tel: 06-70/412-3430

Megrendelhető teljeskörű kőműves,
burkoló munkák, referenciával, rövid
határirővel. Tel:06-30/315-1997

21.900.000Ft-ért belvárosban 94m2

I.emeleti felújítandó téglalakás
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027,06-20/442-4719 Ötletház In-
gatlan–Hiteliroda

ÜZLET, IRODA

Hübner András utcai lakóparknál. A je-
lenlegi Vegyesbolt teljes felszerelésével
vagy anélkül. Érd: 06-30/650-1864

Szedreskertben 1+3 szobás szép la-
kás 18.450.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2589
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

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

35 m2-es üzlet kiadó a Palotai úti üzlet-
soron jó parkolási lehetőséggel. Tel.: 70/
2380-125

Palotavárosban II.emeleti, 1+2 félszo-
bás, erkélyes lakás 18.400.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2583
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Kádfényezés beépített állapotban ga-
ranciával. 06-20/9262-060

40 m2-es utcafronti, kirakatos üzlet kia-
dó Távirda utca elején. Tel.:70/2380-
125

Eladó-kiadó családi házakat, laká-
sokat keresünk Székesfehérváron -
környékén Ötletház Ingatlan-Hiteliro-
da, Sütő 8. tel.:06-20/5944-027

13.930.000Ft-ért 2 szobás lakás Köfé-
men www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2845 tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Sarlóban 2 szoba hallos erkélyes lakás
16.700.000Ft www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2588 tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

GARÁZS

Garázst vennék-bérelnék a Munkácsy Mihály
utcában,a lakótelepenvagykörnyékén.Tel.:+36-
30-230-6461

Székesfehérváron vagy 20 km-es kör-
zetében keresek lakást, házrészt, kon-
vektoros vagy központi fűtéssel 5 MFt-
ig. 06-70/214-9230

Móri ipari parkban 11000m2-es ipari in-
gatlan 8900 Ft/nm+Áfa eladó. 06-20-
927-1250

Garázs eladó Németh László utcában
(Papagáj ltp mellett) felújított állapot.
I.ár: 2,79 MFt Tel.: 06-20-252-0622

Belvárosban garázs kiadó nem nagy
autónak. Tel: 06-20/285-1958

CSALÁDI HÁZ

Úrhidán eladó 8 éves 130 m2 alapterü-
letű 4szoba + nappalis igazi családi ott-
hon, 1464 m2-es telken I.á.: 32 MFt Tel.:
06-20-366-8386

Fehérvárcsurgón családi ház, buszme-
gállóhoz, központhoz közel eladó. Ár:
21,5 M Ft. Tel: 06-30/215-2003

ÁLLÁST KERES

Termékek területi képviseletét, piacku-
tatását vállalom részmunkaidőben. Ke-
reskedelmi üzemgazdász, tel: 06-20/
285-1958

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

Családi ház Szabadbattyánban eladó,
azonnali költözéssel. Iár: 13,5MFt,
tel:06-20/223-8841
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Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-os, 1200
Ft/db ingyenes szállítással. 06-20/546-
5918

GÉP, SZERSZÁM

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

NÖVÉNY

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, Pione-
er, Syngenta februártól akciósan rendel-
hetők házhozszállítással.
www.kukoricavetomag.hu Tel.:06-20/
980-4449

Csergő Szabolcs

06-20/215-8708

Mosógépek, mosogatógépek,
hűtők javítása, garanciával.

Társasházak, lakások,
családi házak, irodák,
csarnokok teljes körű
takarítását vállaljuk
30/977-1860

Csempézés, járólapozás.

Burkoló
Székesfehérvár és környéke
0630 9371 443
www.komuvesem.hu

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45%

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel február1–28-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,
roletta,harmonika-ajjtó,nappernyyőkészítés

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés az egész

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

VEGYES

SZABADIDŐ

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

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval
13900Ft/fő/3éj, 20500Ft/fő/7éj. Tel.:06-
30/977-6495 vagy 06-30/944-9398
www.frankvendeghaz.hu

TÁRSAT KERES

Fényképes, 19 éve sikeres, sok ezerfős
Szivárvány Társkereső azonnali válasz-
tási lehetőséggel minden korosztálynak.
szekesfehervar.ctk.hu Tel: 06-20/444-
2971

Csinos 35 független nő, várja diszk-
rét úriember társaságát 06-70/281-
7387

60 éves elelvált férfi tartós kapcsolatra
székesfehérvári társat keres 172-85.
Tel:06-20/931-0638

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

Márciustól heti egy alkalomra kerti (fű-
nyírás, permetezés) munkához keresek
alkalmi munkaerőt Székesfehérvárra.
Tel.: 9 óra után: 06-30/694-64-67.

185/90/60 elvált férfi rendezett anyagi-
akkal keresi Hölgy párját egy életre.
� 851557557A Hóvirág

52 éves férfi fiatalos, vékony hölgy tár-
sát keresi. 06-20/912-3303

Mesterkalauz

SZŐNYEGEK MÉLYTISZTÍTÁSA.
1190,- Ft/m²1190,- Ft/m²

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítási lehetőséggel!

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

El- és visszaszállítási lehetőséggel!
06/22/330-166, 
06/30/9471-598

Lomtalanítást padlástól a pincéig, ta-
karítást vállalok, illetve fém háztartási
gépeket, akkumulátorokat, hagyatékot
vásárolok. 06-70/599-6088

Mosonmagyaróvári női outlet divatáru üzlet
árukészlettel berendezéssel eladó. 06/30/392-
8884

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

AJTÓ, ablak, zár, csaptelep, csövek cse-
réjét, javítását, tisztítását vállalom. 06-
20/381-6928

Manchester terrier 4 éves szuka csalá-
di okok miatt eladó, 50.000 Ft. 06-30/
864-8228

Dunnákat, párnákat 23.000 Ft/kg-ig,
hagyatékot, régiséget vásárolok. Hívás-
ra házhoz megyek. 06-20/397-7337

BEJELENTKEZÉS ÉS
VÁRAKOZÁS NÉLKÜL!
Székesfehérvár, Szárcsa utca 32.
06-20-530-3204

GÉPJÁRMŰ
MŰSZAKIVIZSGA ÉS

EREDETISÉGVIZSGÁLAT

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

Fák kivágását vállaljuk. (Jön a tavasz!)
Tel:06-30/6757-636

Húsfüstölés Maroshegyen. 06-20/932-
4805

FAKIVÁGÁS,ZÖLDHULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
sövénynyírás, bozótírtás, fűkaszálás,

ásás, kert és tereprendezés stb.
30/6025-876

Bor, pálinka eladó. 06-22/336-684

Nem kidobNi,

Antik bútorok
teljes körű felújítása.
kárpitozott bútorok
áthúzása, készítése.
SSSSSzzzfffffvvvffvááárrrrr, VVVVaaaaarrrjjjjjúúúú uuuuu. 3333344444. FFFeeeeekkkkkeeettttteeehhhhheeeeegggggyyyyggyggyggyggy

TTTeeel.: 000666-2222///33326---1222888, 000666-222000/2226663---12111444

N i,,
áthúzAtNi!

Számítógép, laptop, notebook javítás-
vírusírtás, kérésre helyszíni kiszállással!
Tel: 06-20/444-2971

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

Vizes falak utólagos szigetelése acélle-
mezzel, mérsékelt áron, garanciával.
Tel.: 06-30/5577-192

Kisteherfuvar tel: 06-70/277-4010
BÚTOR

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

ÁLLAT

Állatorvosi ellátás

Dr. Kovács Ádám
+36 30 2828 885

Kedvenc és haszonállatok
állatorvosi ellátása

Székesfehérváron és
25 kmes

vonzáskörzetében

Hízott kacsa és libaháj töpörtőnek való,
házhoz szállítva rendelhető! 06-20/527-
4476

Ajka, Devecser
és Környéke

Baja és vonzáskörzete

Békéscsabai regionális

Bicske, Martonvásár
és körzeteik

Bihar körzeti

Budapest

Csorna-Kapuvár

Debreceni

Dél-Borsodi

Dabas Dél-Pest megyei

Dombóvári

Dunaújvárosi

Eger KörzetiEsztergom-Szentendre és térsége

Észak-Pest Megye,
Dunakeszi és térsége

Észak-Pest Megye,
Vác és vonzáskörzete

Félegyházi

Győr Hajdúsági

Hajdúszoboszlói

Heves megyei

Hódmezővásárhelyi

Jászság-Gyöngyös-Hatvan

Kaposvár
és körzete

Karcagi

Kazincbarcikai

Kecskeméti

Kelet-Pest megye

Kiskunhalasi

Komárom megyei

Makói

Miskolc és környéke

Monor-Vecsés térsége

Mosonmagyaróvári

Nagykanizsai

Nógrád megyei

Nyugat-Balatoni

Orosházi

Ózd-gömöri

Pápa és környéke

Pécs és körzete

Siófoki 

Soproni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza Mátészalka

Szarvasi

Szegedi

Szeghalmi

Szekszárd

Szentesi

Székesfehérvár
és körzete 

Szigetszentmiklós
Kis-Duna Mente

Szolnok térsége

Vas megyei

Veszprém
és körzete

Zala megyei

Zalaegerszegi

Zempléni

Helybôl intézzük minden hirdetését, hogy Önnek kényelmesebb legyen!
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vicc

vicc

Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

Részletekről érdeklődjön.

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  310.000 Ft-tól
Dupla síremlékek már  395.000 Ft-tól

ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu

TakaríTó  
Hölgyek és Urak 

jelentkezését várjuk,  
2 műszakos munkarendben. (H-P).  

Munkavégezés helye:  
székesfehérvári Sóstó Ipari Park

Juttatás: bruttó 156.500 Ft  
+30% műszakpótlék,  

havi 8300 Ft kp és  
a vidéki bérlet 86%-os térítése.

Érdeklődni: 
Nagy György, 30/947-1598, 
Jelentkezni: info@nali.hu

Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. 
 Telefon: 22/511-200

www.jsi.hu

Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. 
 Telefon: 22/511-200

Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. 
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www.jsi.huwww.jsi.hu

GUMISZERVIZ
FUTÓMŰ
FÉKJAVÍTÁS
OLAJCSERE

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS

100000 FT ADECCO 
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 

keresünk élelmiszeripari 
gépkiszolgálókat 

Székesfehérváron! 
Teljes vagy részmunkaidő, 

határozatlan idejű szerződés 
és 100%-os utazási támogatás! 

Jelentkezés: 
szekesfehervar@adecco.com, 

22/510-230

TŰZIFA

ALBA TŰZIFA KFT. 
Székesfehérvár, Takarodó u. 4.
06-20/503-0022 és 

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

VEGYES KEMÉNY TŰZIFA
18.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

SZárAZ KőrIS TŰZIFA 
21.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

SZárAZ KEMÉNY LoMBoS TŰZIFA 
43.000 Ft/kaloda

SZárAZ LáGY LoMBoS TŰZIFA 
33.000 Ft/kaloda

EUTR azonosító: AA5829543

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

ÖN DÖNTI EL MIT HORD, EGYSZER MOSHATÓ KELETIT VAGY EGYSZER MOSOTT NYUGATIT!

TAVASZI ÁRUCSERE!!! 02.26. HÉTFŐ
TAVASZI GYEREKRUHA VÁSÁR 990 FT/KG, KB.:100250 FT/DB  

02.28. SZERDA
TAVASZI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB   

03.01. CSÜTÖRTÖK

TAVASZI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB  
02.26. HÉTFŐ

NADRÁGVÁSÁR 190 FT/DB SOK FARMER 
02.27. KEDD

TAVASZI EXTRA KABÁTVÁSÁR 
 02.28. SZERDA

TAVASZI GYEREKRUHA VÁSÁR 50 FT/DB   
03.01. CSÜTÖRTÖK

TAVASZI KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR KENDŐK, FEHÉRNEMŰK, HARISNYÁK, ZOKNIK 
03.02. PÉNTEK

TAVASZI KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR KENDŐK, FEHÉRNEMŰK, HARISNYÁK, ZOKNIK TAVASZI KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR KENDŐK, FEHÉRNEMŰK, HARISNYÁK, ZOKNIK 
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8000 Székesfehérvár, Palotai út 10.
Tel.: 0622/419-831

E-mail: szekesfehervar@gredicsredony.hu 
www.gredicsredony.hu

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

8000 Székesfehérvár, Palotai út 10.
Tel.: 0622/419-831

E-mail: szekesfehervar@gredicsredony.hu 
www.gredicsredony.hu

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

SZEZON ELŐTTI AKCIÓ!Beépítési költség 0 Ft!*
Minden típusú redőny és rovarháló rendszerünkre!

(Részletekért érdeklődjön bemutatótermünkben!)

 Alumínium hő- és hangszigetelt redőny: 18 860 Ft/m²
 Műanyag redőny UV fedett: 8 065 Ft/m²
 (Üvegszálas szúnyoghálóval integrálva: + 8 445 Ft/m²)
 Rolós rovarháló: 12 385 Ft/m²
 Fix alumínium keretes rovarháló: 6 795 Ft/m²
 20% kedvezmény minden napellenzőre:  

136 005 Ft/db helyett 108 805 Ft/db-tól
* Bruttó 127 000 Ft feletti vásárlás esetén!

Akció időtartama: 2018.02.15-03.15
5 ÉV 

GARANCIA!!!

bruttó árak

Becsönget egy házaló egy szegény szé-
kelyhez.
- Nagyon szép utazóbőröndöket tudok 
ajánlani...
- Minek az nekem?
- Hát ha például vonaton utazik uraságod, 
ebbe rakhatja a ruháit!
- És akkor üljek ott pucéron a pályaud-
varon?!

J J J
Mondja, pincér, békacombja van? 
- Nem, uram, a reumám miatt sántítok...

J J J
A repülőn a légikisasszony megkérdi a 
harmadosztályon utazó utast:
- Uram, kér vacsorát?
- Miből lehet választani?
- Igen vagy nem.

Pistike odamegy reggel az apjához:
- Apu, tudod mennyi fogkrém fér egy 
tubusba?
- Nem tudom, Pistike.
- Három méter.

J J J
Szőke nő felszáll egy buszra Pesten, majd 
megkérdezi a sofőrt:
- Tessék mondani, elmegy ez a busz New 
York-ig?
- Ugyan asszonyom, dehogy megy!
- Na, lécci lécci lécci!!!!!!!!!!

Sárbogárd közeli szarvasmarhatartó és kereskedő cég keres, 
növénytermesztési részlegére

jogosítvánnyal és rutinnal rendelkező

Érdeklődni a 06 30 298 0144 
telefonszámon lehet

jogosítvánnyal és rutinnal rendelkező

TRAKTOROS MUNKATÁRSAT
MAGAS ÓRABÉR, JÓ KERESETI LEHETŐSÉG!


