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

cégek állásajánlatai közül 
válogathat minden héten

Kora tavaszi kirándulócélpontok a Vértestől a Dunáig… 3. oldal 

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2018. március 2., 9. hét

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

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu
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Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
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Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros
Gyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül
✓ soha többé ajtókat festeni
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu
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  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
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✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
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Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu
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GUMISZERVIZ
FUTÓMŰ
FÉKJAVÍTÁS
OLAJCSERE

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS

SZÉKESFEHÁRVON 
A KÖFÉM ÉS A VIDEOTON TERÜLETÉRE KERESÜNK

2 ÉS 3 MŰSZAKBA  AKÁR SAJÁT ÁLLOMÁNYBA MUNKATÁRSAKAT

36 20 214 9750

Alapbér: br.160.000-196.900 Ft
VONZÓ SZÉLESKÖRŰ CAFETERIA 
Kiemelt műszakpótlékok (akár 49 %)

INGYENES céges járatok több irányból
100 %-os bejárási támogatás
Határozatlan idejű szerződés
Kiemelt ajánlói program

(fizetés kiegészítési lehetőség)

Jelentkezés:

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

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 
ajánlat: 4. oldal

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
AkcIós ForesT 
keményfa brikett  
85 Ft/kg

(Az akció érvényes: 2018.03.02-03.31.  
ezen belül a készlet erejéig.)

székesfehérvár,  
Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 EU
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Megyénk körül megyünk körül III.Prémium Fenster System Kft.  
felvételt hirdet újonnan nyílt várpalotai 
műanyag nyílászáró gyártó üzemébe 

az alábbi munkakörökbe:

asztalos
betanított 
munkás 

Gyakorlat előny, de nem feltétel. 
Kiemelt bérezés, 

hosszú távú munkalehetőség.

Jelentkezni a 

+36203905849-es 
telefonszámon vagy önéletrajzzal a 

sales@pfsablak.hu 
email címen lehet.
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Hírek
Információk

Szólótáncverseny lesz vasárnap 
Negyedik alkalommal szervezi meg a Mezőföld Virágai szakmai napot az Alba Regia Táncegyesület. A verseny célja, hogy a táncműhe-
lyek bemutatkozási lehetőséghez jussanak, felmérjék tudásuk színvonalát és találkozzanak egymással. A rendezvény szabadon nyitott 
és ingyenes minnden érdeklődő számára. A Táncházban március 4-én, vasárnap 11 órakor kezdődő rendezvényen csaknem száz 
produkciót mutatnak be a táncosok.

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 16-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. 25.  15:39  Page 1Szfvár, 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!

A Grimm-testvérek meséi 
Idén is folytatódik a Játék 

Szalon ismeretterjesztő so-
rozat a Hetedhét Játékmúze-
umban. Az első, március 2-i 
előadás kiindulópontját 
olyan 19. század 
végi kirakós já-
tékok jelentik, 
amelyeken illuszt-
rációként Grimm-
mesék szerepelnek. A pénteki 
előadás ezeknek a meséknek a 
korban betöltött szerepéről és 
mai aktualitásáról szól, a belé-
pés ingyenes. A Játék Szalon 

idei első előadását Hermann 
Zoltán, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem irodalom-
történésze tartja 2018. márci-
us 2-án, pénteken 16.30 órai 

kezdettel a Hetedhét Já-
tékmúzeum Réber-

termében (Os-
kola u. 2-4., 

Hiemer-ház). A 
sorozat előadásai-

ra ingyenes a belépés. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak 
a polgári szalonok teadélutáni 
hangulatával.

Jön a Prodigy is a Fezen-re Árpád-kori fémművesség

Március 7-én, szerdán 17 
órakor Lengyel Boglárka, res-
taurátor „Árpád-kori fémmű-
vesség” című előadására vár-
ják az érdeklődőket a Szent 
István Király Múzeum Rend-
ház épületébe. (Fő utca 6.) A 
belépés díjtalan.

Színházi seregszemlére várják a gyerekek nevezését
A Fejér Megyei Művelődési 

Központ idén is megrendezi a 
Weöres Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Találkozót.

A kulturális eseményre a 
csoportok életkorának, érdek-
lődésének, valamint a 6 és 15 
év közötti korosztály képes-
ségeinek megfelelő színját-
szó alkotások nevezhetőek. 

A fesztiválra műfaji és tema-
tikai megkötés nélkül lehet 
előadásokat nevezni március 
1-jéig. A Fejér megyei bemu-
tatót 2018. április 9-én, hétfőn 
rendezik meg a Művészetek Há-
zában, ahol a gyermekszínját-
szó csoportok igazi színházi 
környezetben mutathatják be 
előadásukat. 

A The Prodigy is csatlakozik 
a fellépők sorához az idei FE-
ZEN fesztiválon. Az együttes 
tagjai világszerte arról híresek, 
hogy élőben bizony nem teke-
rik le a hangerőt és a színpadi 

energiával sem spórolnak. Jú-
lius 26-án Székesfehérváron, 
a FEZEN nagyszínpadán Ke-
ith Flint csapata ismét meg-
mutatja, milyen egy intenzív 
koncertélmény.
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 Ősszel indítottuk sorozatunkat, mely-
ben azokat a Fejér megyei, illetve közeli 
kirándulóhelyeket helyeztük fókuszba, 
amelyek népszerűek vagy azokká vál-
hatnak a székesfehérváriak körében. 

Szeptemberben és októberben a Bakony lábától 
a Vértesen keresztül eljutottunk a Velencei-tóig. 
Most a Váli-völgy felé vesszük az irányt.

A megyeszékhelytől és a 
fővárostól is alig több, mint 
35 kilométerre, a Mezőföld 
közepén elhelyezkedő Váli-
völgy ideális úti cél, ameny-
nyiben nem akarunk órákat 
tölteni az utazással, ugyan-
akkor egy könnyű túra ke-
retében szeretnénk felfris-
síteni testünket, lelkünket, 
vagy épp csak gyönyörköd-
nénk a festői szépségű vidék 
apró csodáiban, a rügyező 
fák ágai között átszűrődő el-
ső tavaszi napsugarakban. A 
Dunántúl tájegységéhez tar-
tozó, az évi napsütéses órák 
tekintetében is élen járó, tera-
szos völgyben részben a Vá-
li- és Szent- László-víz teszi 
csodássá a tájat, ugyanakkor 
a Vértes és a Tatai-Váli-árok 
közelsége is kalandos kirán-
dulásokra csábít. A túrázók 
mellett a kerékpározók, lo-
vaglást kedvelők, vagy csak 
sétálni szeretők is találnak 
itt ideális terepet.

A terület legmagasabb 
pontja a 246 m magas Tekerü-
let hegy. Az itt folyó víz a Ge-
recsében ered és Szent Lász-
ló-patakkal együtt a Dunába 
ömlik. Költészetünk egyik 
nagyja, Vajda János (1827-
1897) is a völgyben született 
az akkori váli erdész fiaként. 
Költészetét áthatja az erdő és 
a táj szépsége. A Vál melletti 
szülőházában emlékkiállítást 
rendeztek be. A vadregényes 
környezetben álló, 200 esz-
tendős erdészlak, amelyben a 
költő nevelkedett, a községtől 
3 kilométerre, az Antali erdő-
ben áll. A korabeli bútorokkal 
berendezett, nádfedeles kis 
házban a költővel kapcsolatos 
dokumentumok is láthatók.

A völgy más kulturális lát-
nivalókban is gazdag - itt ta-
lálható többek között a bics-
kei Batthyány-kastély, a váli 
Ürményi-kastély, illetve a 
martonvásári Brunszvik-kas-
tély. Utóbbinál álljunk meg 
néhány mondatra. A Brunsz-
vik-kastély felépítése ifjabb 
Brunszvik Antal nevéhez 

fűződik. Családja 1758-tól 
bérelte a birtokot, amely vég-
leges tulajdonukba 1770-ben 
került. A kastély 1784–85-ben 
épült fel barokk stílusban egy 
korábban itt álló kúria helyé-
re. A következő évszázadban 
többször átépítették. 1870-ben 
Brunszvik Géza neogót stílus-
ban alakíttatta át a kastélyt és 
a képtárat, és ez a mai formája 
is. A kastély építésével együtt 
kezdték el az épület körül a 
csodálatos angolpark telepíté-
sét is. A család híres volt élénk 
társasági életéről, nem vélet-
len, hogy Beethoven, Erkel Fe-
renc és Liszt Ferenc is több 
alkalommal vendégeskedett 
a kastélyban. A park, a kis tó 
és a tó közepén a kis sziget ön-
magában egy kis csoda. Akár 
egy egész délelőttöt vagy dél-
utánt el lehet itt tölteni, sőt 
ha a Beethoven Emlékmúze-
umot és az európai óvodaügy 
egyik úttörője, Brunszvik Te-
réz munkásságának emléket 
állító – a kastély szomszédsá-
gában található - Óvodamú-
zeumot is megnézzük, akkor 
egész napos kiránduláshoz is 
tökéletes célpont.

A Váli-völgyben a lovas tu-
rizmus jelentette kikapcso-
lódási lehetőségekbe is bele-
kóstolhatunk, köszönhetően 
a völgyben elhelyezkedő ősi 
település, Kajászó lovardá-
jának. Tavasszal mindemel-
lett - ahogy egész évben - az 
Alcsútdobozi Arborétum is 
megér egy kiadós sétát. A Vér-
tes és a Váli-völgy környéké-
nek egyik legismertebb ne-
vezetessége az alcsútdobozi 
volt Habsburg-kastély romja 
és az épületet övező egykori 
kastélypark, az arborétum. 
Hazánk egyik legértékesebb 
élőfa gyűjteménye található 
az 1825-től kezdve telepí-
tett Alcsúti Arborétum ter-
mészetvédelmi területén, 
40 hektáron 540 fajban gyö-
nyörködhetünk. Az itt talál-
ható növények közt nem csak 
hazai fajokat, de számos ér-
dekességet és ritkaságot is 

megcsodálhatunk. A kora 
tavasszal nyíló hatalmas hó-
virágmező egyedülálló az 
országban. A több mint két 
hektár alapterületű hóvirág-
mező teljes pompájában hó-
olvadás után, általában éppen 
ezekben a hetekben, február 
közepétől március közepé-
ig csodálható meg. Az első 
hóvirágokat az 1800-as évek 
végén telepítették az akkori 
nádori birtok kertészei, majd 
folyamatosan újabb és újabb 
fajtákkal gyarapították a ker-
tet. A páratlan gyűjteményt 
hét faj, összességében 24 kü-
lönböző fajta, illetve változat 
alkotja. Jó tudni, hogy a hóvi-
rág védett növény, nem sza-
bad leszedni, gyönyörködni 
benne viszont annál inkább!

Az arborétumot is érin-
ti, mi több, ott van az egyik 

állomása a Vál-völgyi kisvas-
útnak. A keskeny nyomtávú 
kisvasút az egykori, ma már 
használaton kívüli Székes-
fehérvár-Bicske vasútvonal 
nyomvonalára épült, s je-
lenleg a Felcsút–Vértesacsa 
közötti nyomvonalon köz-
lekedik, a Puskás Akadé-
mia, Felcsúti vasútállomás, 
Alcsútdobozi Arborétum 
megállóhelyek érintésével. 
A gyönyörű tájon áthaladó, 
alig 6 km-es szakaszt a ter-
vek szerint hamarosan to-
vább bővítik, hosszabbítják, 
a következő lépésben várha-
tóan Bicskéig, illetve ellenke-
ző irányban Lovasberényig. 
Néhány év múlva pedig már 
akár a Velencei-tó is elérhető 
lesz a környezetkímélő dízel-
hidraulikus mozdony húzta 
kisvasút szerelvényeivel.

A Váli-völgy kapcsán ki-
hagyhatatlan az Etyeki bor-
vidék említése. A romantikus 
kis szőlőskertek, présházak 
és az Újhegyi pincesor lát-
ványnak sem utolsó, ám a 
környéken termelt és palac-
kozott borok kortyolgatása 
mellett teljes csak igazán az 
élmény. Etyek határában áll 
az ország és egész közép-ke-
let Európa egyik legnagyobb 
filmstúdiója, filmparkja, ahol 
a hazai színészvilág krémje 
mellett már a világ mozi ipa-
rának legnagyobbja is meg-
fordultak, készítettek külön-
böző alkotásokat.

A jövő héten folytatjuk ki-
ránduló-kalandozásunkat, 
akkor a Váli-völgytől és a Ve-
lencei-tótól a Dunáig jutunk 
majd el.

 -mátay-

A Váli-völgy vadregényes tájai

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!

MINDEN NYÍLÁSZÁRÓRA 

KEDVEZMÉNYT
ADUNK.40%

Érv.: 2018. 03.01–03.15-ig
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Antilop-kanyon, Arizona
A világ legtöbbet fényképezett kanyonja az Arizona állambeli Page város mellett található. A navahó homokkő eroziója faragta osz-
lopos csarnok többek közt azért vált népszerűvé, mert a hasonló képződményekkel ellentétben ez könnyen megközelíthető, ugyan-
akkor nehezen fotózható a fényoszlop-képződésnek köszönhetően. Bizonyos időszakokban a kanyon vörös, bordó és kékes árnya-
latokban játszik, télen jellemzően haloványabbak a fény által szórt árnyjátékok, ezért március és október közt érdemes felkeresni.Utazás
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SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

96.000 Ft-tól

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

Urnasírok

ALBA GRÁNIT

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

TAVASZI ÁRUCSERE!!! 03.05. HÉTFŐ
TAVASZI EXTRA KABÁTVÁSÁR FELNŐTT ÉS GYEREK 

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

03.08. CSÜTÖRTÖK

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

TAVASZI GYEREKRUHA VÁSÁR 990 FT/KG, KB.: 100250 FT/DB 
03.06. KEDD

TAVASZI EXTRA GYEREKRUHA VÁSÁR DARABÁRON  
03.07. SZERDA

                TAVASZI VEGYES RUHAVÁSÁR 100 FT/DB     
03.08. CSÜTÖRTÖK

EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR 1200 FT/KG 
03.09. PÉNTEK

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS

100 FT/DB 100 FT/DB 

AK
CI

Ó • AKCIÓ!
                TAVASZI VEGYES RUHAVÁSÁR  TAVASZI VEGYES RUHAVÁSÁR 

EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR 1200 FT/KG EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR 1200 FT/KG 

AKC
IÓ

 • AKCIÓ!

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

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&A REISEN
berlini utazási iroda 

keres nyárra 

APARTMANOKAT, HÁZAKAT 
ingyenes felvétellel (minimum bérlési idő 1 héttől)

a Balaton partján.
A vendég Önöknél fizet EURO-ban az érkezéskor. 
Ajánlatukkal forduljanak Rademacher Andréhoz

ELÉRHETŐSÉG: Mobil: +36 30 711-6341
 A&A REISEN Tel.: 0049-30-2839138-5
 10115 Berlin-Mitte, Torstr. 178. Fax.:0049-30-2839138-6
 www.a-a-reisen.de E-mail: office@a-a-reisen.de
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Zselici Csillagoségbolt-park

2015 nyarán adták át a 
csodálatos a Zselici Csilla-
goségbolt-park látogatóköz-
pontját. A Zselic tájvédelmi 
körzetében egyébként is sza-
bad szemmel láthatjuk a tej-
utat, a csillagpark még en-
nél is szebben mutatja meg 
a tiszta éjszakai égboltot. 

Azontúl, hogy a rendsze-
res éjszakai csillagleseken, 
vezetett túrákon vehetünk 
részt, nappal a látogatóköz-
pontban belenézhetünk egy 
igazi naptávcsőbe, megis-
merkedhetünk a csillagok-
kal a planetáriumban. A láto-
gatóközpont előtti parkban a 

naprendszerrel lehet játsza-
ni, amit farönkökből raktak 
ki. Az épület mellett egy ha-
talmas kilátóról beláthatjuk 
az egész tájat.  

TIPP! A csillagparktól nem 
messze mindenképpen néz-
zük meg a ropolypusztai 
horgásztavat! 

Budapest legrégebbi épülete

A Vörös Sün Ház is, ami 
nemcsak a legrégebbi épü-
let a fővárosban, de egyben 
a legrégebbi hely, ami a mai 
napig üzemel. Ha megláto-
gatják a Vörös Sün Házat a 

Budai Várban, igazi időuta-
záson vehetnek részt, hiszen 
az épület több mint hétszáz 
éves, története pedig ugyan-
csak regénybe illő. A Vörös 
Sün Ház mai épülete az 1260 
körül épített korai gótikus 
házak összeépítéséből ala-
kult ki. Az 1300-as években 
a ház tulajdonosa lett Konth 
Miklós nádor, a Pálffy grófi 
család ősapja is. Özvegye és 
fia a csatkai pálos kolostor-
nak adományozta az épüle-
tet, amit Zsigmond király is 
megerősített.

Az egyik legkülönlegesebb természeti 
csoda az Ausztráliában található Hillier-
tó, mely babarózsaszín színével emel-
kedik ki az állóvizek közül. A Middle-
szigeten található, 600 méter hosz-
szúságú tavat kikristályosodott sóréteg 
veszi körbe, de a víz furcsa színére 
egyelőre még nincs pontos magyarázat. 
A tudósok szerint a magas sómennyi-
ség és a vízben található organizmusok 
összessége okozhatja a tó árnyalatát, 
ami miatt számtalan turista látogat el 
minden évben a szigetre. 
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Nőtt az ipari ingatlanok területe Budapesten
Az ipari és a logisztikai ingatlanállomány 5,6 %-kal bővült 2017-ben Budapesten, az üresedési ráta 
pedig 4,01 % volt. Ez jelentős javulás az előző évhez képest, amikor ez a ráta még 8 % volt. Az ipari 
és a logisztikai ingatlanállomány 5,6 %-kal, 118 ezer négyzetméterrel bővült 2017-ben Budapesten, a 
tavaly végrehajtott beruházások összértéke 243 millió euró volt. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Állás-oktatás
5-6-7-8-9. oldal

     5

We engineer, you drive

Varró

Rába Járműalkatrész Kft
A RÁBA Csoport tagja 

A győri székhelyű Rába Járműalkatrész Kft a 
móri gyárába hosszú távú munkavégzésre, munkatársakat 

keres azonnali kezdéssel a következő pozícióba:

Feladatok
• üléshuzatok varrása ipari varrógépen
Elvárásaink
• 8 általános iskolai végzettség
• 2 műszakos munkarend vállalása
• ipari varrógépen szerzett tapasztalat
•  előny: szakirányú szakképesítés és autóiparban 

szerzett tapasztalat
Amit kínálunk
•  Bejelentett állás 120 éves magyar munkaadónál
•  Hosszú távú munkalehetőség 
•  Betanulás lehetősége, 
•  6 hónap után önkéntes nyugdíjpénztári 

hozzájárulás

Bérezés: végzettség és szakmai tapasztalat 
alapján, megegyezés szerint

Elsősorban Fejér megyei, Oroszlány, Kisbér, Ászár, 
Bakonycsernye környéki pályázók jelentkezését várjuk.

Bővebb információ: Juhász Ildikó (06-22-577-524)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje 
el fényképes önéletrajzát, a következő e-mail címre: 

ildiko.juhasz@raba.hu
www.raba.hu

Takarítónőt 
keresünk 

állandó éjszakai  
munkakörben, irodák  

takarítására a székesfehérvári  
Arconic-Köfém/Alcoa területére
Munkavégzés munkanapon: 

22:00 - 06:00 

JuTTaTás:  
bruttó 155.000-160.000 Ft 

+15% műszakpótlék,  
havi 8300 Ft kp,  

6.000 Ft/16.000 Ft utalvány 
és a vidéki bérlet  
100%-os térítése.

Érdeklődni:  
Nagy Eszter, 30/290-6043 
Jelentkezni: info@nali.hu

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

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      

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

Háztartási illatszer 
nagykereskedésünkbe 

áruismeretekkel rendelkező 
női munkaerőt

árufeltöltő, 
árukiadó,
pénztáros 
munkára felveszünk. 

Tel.: 06-30/625-7081

Építőipari cég 
keres tapasztalt 
víz-gáz-fűtés-

szerelőt, 
segédmunkást 

és műszaki 
előkészítőt. 

Érd: 22/796-137

A munkahelyükön alszanak a dolgozók Kínában
Kínában a techno-

lógiai cégek elképesz-
tő gyorsasággal fej-
lődnek, toborzásban 
gyakran nem tudják 
tartani a lépést, így a 
dolgozókra komoly te-
her nehezedik. Az al-
kalmazott akkor és 
ott alszanak, ahol épp 
idejük van, tudnak: 
az asztalnál, munka-
helyi emeletes ágyon, kem-
pingágyon, írja a Business 
Insider. A kínai munkatem-
pó még az amerikainál is 

keményebb. A technológi-
ai startupok fiatal kollégái 
haza sem mennek, hanem 
akkor pihennek, amikor 

idejük adódik, a 
munkahelyen.  Az 
esetleg hosszabb 
hazaút helyett a 
benti pihenést vá-
lasztják. Aki haj-
nalig dolgozik, az 
pár órát pihen a 
következő mun-
kanap kezdetéig. 
A Goopal nevű cég 
pedig megengedi 

az alkalmazottaknak, hogy 
ebéd után szunyókáljanak 
kicsit az asztaluknál. (for-
rás: www.hrportal.hu)

Új bankjeggyel fizethetünk márciustól
A megújított 1000 forintos 

címletek március elsejétől 
fokozatosan jelennek meg a 
készpénzforgalomban, elterje-
désük néhány hó-
napon belül vár-
ható – emelte ki a 
jegybank alelnö-
ke. A most forga-
lomban levő régi 
1000 forintos bankjegyekkel 
október 31-ig lehet fizetni, ezt 
követően az MNB bevonja azo-
kat, így idén november 1-től 
már csak az új 1000 forintos 

bankjegyek használhatók. A 
bevonási határidőig be nem 
váltott, régi ezresek sem veszí-
tik el az értéküket, a régi bank-

jegyek a bevonási 
határnapot követő-
en minden bank- és 
postafiókban három 

évig, az MNB lakos-
sági pénztárában pe-
dig húsz évig, 2038. 

október 31-ig díjmentesen át-
válthatók azonos címletű tör-
vényes fizetőeszközre. (forrás: 
www.vilaggazdasag.hu)

Gondold át, hol állsz szakmailag!
Ez a leginkább megfélemlítő lépés. Sokan 
annyira elveszünk a napi teendőinkben, hogy 
nem marad idő azt megvizsgálni, vajon a 
megfelelő úton haladunk-e. Szeretsz bejárni 
a munkahelyedre? Ösztönözve érzed magad 
arra, hogy elvégezd a munkád? Eleget kere-
sel ahhoz, hogy olyan életet élj, amilyet 
szeretnél, de közben félre is tegyél? Jó úton 
haladsz az álmaid felé? Ha nem, tedd meg 
a megfelelő lépéseket. Ehhez nem kellenek 
magasztos gondolatok arról, hogy mi az 
élet célja vagy hogy hol leszel két év múlva 
ilyenkor, elég, ha nyitottan jársz-kelsz, érdek-
lődően tekintesz minden álláslehetőségre.
Gondold át, hogy mi érdekel. Mit olvasol 
a szabadidődben, mi a hobbid? Ötletelj 
azon, milyen karrieropcióid lehetnek a 
szenvedélyeidre alapozva. Ha éppen nem 
akarsz munkát váltani, vállalj el új, több 
kihívást jelentő feladatokat a mostani 
munkahelyeden.
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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 Metal K� .

Betaníto�  gépkezelő
Galván gépkezelő
Targoncavezető

VT Plas� c K� .

Minőségellenőr

Targoncavezető-
Raktáros

Szórakozás, hobbi = VIDEOTON
A világ egyik legnépszerűbb 
3D-s nyomtatóját, illetve a 
Metabo kéziszerszámok és 
a Gepida elektromos kerékpárok  akkumuláto-
rait is a VIDEOTON gyártja.

VIDEOTON EAS K� .

Gépi forgácsoló
Minőségellenőr/ 
Folyamatellenőr

fulop.brigi� a@veas.videoton.hu
Tel.: 06/22/533-805, 06/22/533-604, 06/22/554-094

VT Autóelektronika K� .

Összeszerelő

Gépkezelő
human@aut.videoton.hu

Tel.: 06/22/533-537

horvath.renata@plas� c.videoton.hu
Tel.: 06/22/554-097

farkas.adrienn@metal.videoton.hu
keszi.agnes@metal.videoton.hu
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JACK FILTER – A MANN+HUMMEL CSOPORT TAGJA

Telephely: Jack Filter Hungária Kft., Jack Filter telep 1., 8154 Polgárdi • Látogass el hozzánk: http://www.jack� lter.at// 

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszésed, küldd el hozzánk önéletrajzod postai, vagy elektronikus úton.
Jelentkezésed az alábbi elérhetőségeken várjuk: 

Elektronikusan: offi  ce@jackfi lter.hu Postán: Jack Filter Hungária Kft., 8154 Polgárdi, Jack Filter telep 1.

LOGISZTIKAI ADMINISZTRÁTOR
munkakörbe

MUNKÁD SORÁN FELADATAID LESZNEK:
•  szállítási dokumentációk előkészítése
•  logisztikai folyamatok támogatása, szállítások előkészítése
•  kapcsolattartás a cég logisztikai szolgáltatója és a 

termeléstervezés között
•  intrastat és EKAER ügyintézés
•  számlák-szállítók cmr-ek kiállítása, továbbítása
•  együttműködés az üzem társterületeivel

AMIT VÁRUNK:
•  középfokú végzettség, preferáltan logisztikai területen
•  legalább társalgási szintű angol vagy német nyelvtudás kritérium
•  magabiztos számítógépes ismeretek

NEM ELVÁRÁS, DE ELŐNYT JELENT:
•  hasonló munkakörben szerzett több éves tapasztalat

AMIT AJÁNLUNK: 
•  multinacionális környezet
•  bejárási költségtérítés 
•  hosszútávú munkalehetőség, egy dinamikusan fejlődő csapat 

tagjaként. 
•  tervezhető, kiszámítható munkaidő 

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
munkakörbe

MUNKÁD SORÁN FELADATAID LESZNEK:
• termékek kézi összeszerelése
• mennyiségi és minőségi elvárások teljesítése
• kézi anyagmozgatás a termelési területen,
• gyártási dokumentáció vezetése
• termelési terület tisztán tartása.

AMIT VÁRUNK:
• legalább 8 általános iskolai végzettség,
• precíz, pontos munkavégzés,
• monotonitás tűrés, jó kézügyesség,
• két műszakos munkarend-, esetenként túlóra vállalása

NEM ELVÁRÁS, DE ELŐNYT JELENT:
• hasonló munkakörben szerzett több éves tapasztalat
•  varrási ismeretek, kézi varrógép kezelésében szerzett tapasztalat

AMIT AJÁNLUNK:
• teljesítményprémium
• bejárási költségtérítés
•  hosszútávú munkalehetőség, egy dinamikusan fejlődő csapat 

tagjaként.
• tervezhető, kiszámítható munkaidő

A légszűréstechnika piacvezető szakértőjeként a MANN+HUMMEL világszínvonalú termékeket szállít autóipari, 
gyógyszeripari és tisztatéri légtisztítási megoldásokhoz. Cégünk alapelvei a csapatszellem, a nyílt kommunikáció, és 

a folyamatos fejlődés. Polgárdi telephelyünk bővítése miatt keressük csapatunk új tagjait,

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.

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

G.E.B.E. Kft.  Belföldi- és Nemzetközi Árufuvarozó Kft.

új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozícióra:

nemzetközi 
gépkocsivezető 
„E” kat. jogosítvánnyal, tapasztalattal

G.E.B.E.

Kiemelt 
bérezéssel!

Jelentkezni az allas@gebe.hu e-mailen vagy postai úton 
8000 Székesfehérvár, Amerikai fasor 3/A-5. címen.

Bővülő duális 
képzés Győrben

A Nemak Győr Alumíni-
umöntöde Kft. összesen 420 
milliós értékű beruházással 
építette fel Duális Képzési 
Központját. A fejlesztéshez 
állami támogatást is kapott a 
cég, 180 millió forintot.

A vállalatnál duális képzés 
keretében összesen 10 szak-
mát oktatnak, a járműipari 
fémalkatrészgyártón túl el-
sősorban szerszámkészítő, 
fémmegmunkáló és karban-
tartási technikusi szakmákat.

A győri Nemaknál a leg-
újabb technikával dolgoznak, 
beruházásaikkal folyamato-
san bővítik és korszerűsítik 
a termelésüket.

A vállalati tanműhelyek lét-
rehozása fontos minél több 
helyen, mert hosszú távon 
biztosíthatják a vállalkozások 
számára a munkaerő utánpót-
lását. (forrás: profession.hu)

200 új munkahely vidéken
A kanadai hátterű 

Linamar Hungary Zrt. 8,64 
milliárd forintos beruházá-
sával három vidéki város-
ban kétszáz új munkahe-
lyet teremt.

A kormány 1,55 milli-
árd forint vissza nem térí-
tendő támogatást biztosít 
a részben autóipari, rész-
ben általános gépipari válla-
lat fejlesztéséhez, melynek 
eredményeként Orosházán 
119, Békéscsabán 71, Gyön-
gyösön pedig 10 új munka-
hely jön létre. A beruházás 

keretében a vállalat a leg-
modernebb technikával mű-
ködő új eszközöket szerez 
be, amelyekkel képes lesz 
kiszolgálni a megnöveke-
dett piaci keresletet. A cég 
választásában az is közre-
játszott, hogy Európa leg-
alacsonyabb adóinak be-
vezetésével sikerült mára 
Magyarországon a konti-
nens egyik legkedvezőbb 
befektetési környezetét 
megteremteni. A kanadai 
központú cég 2010 és 2017 
között 34 milliárd forintot 

meghaladó értékű beruhá-
zást valósított meg az or-
szágban. A cég fontos célja a 
mezőgazdasági és ipari gép-
gyártás fejlesztése, illetve új 
technológiák alkalmazásá-
val az autóipar terén a ver-
senyképességük növelése. 
(forrás: www.profession.hu)

Nem sokáig húznánk fizetés nélkül
Átlagosan 8 hónapra ele-

gendő tartalékuk van a ma-
gyaroknak arra az esetre, 
ha kiesne az aktuális jöve-
delmük. Az érintettek több 
mint felének ugyanakkor 3 
hónapra, míg harmaduknak 
mindössze 1 hónapra lenne 
elég spórolt pénze.

Jelenleg az egyik legna-
gyobb gondot a gazdasá-
gi fejlődés szempontjából 
a munkaerőhiány jelenti, 
így a munkahellyel rendel-
kezőket a korábbi évekhez 
képest most sokkal kevésbé 

fenyegeti a munkahelyük 
elvesztése. Ugyanakkor ag-
gasztó, hogy mennyi időre 
van elég megtakarításuk ar-
ra az esetre, ha kiesne az ak-
tuális jövedelmük. (forrás: 
www.vilaggazdasag.hu)
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A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2018 áprilisától:

 

Biztosítunk: nagyon kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást,
Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

pincér / szakács / szobatakarító / segédmunkás /
kertész / uszodamester / uszodatakarító / londiner /
szállodai recepciós (német- és angolnyelv-tudással)

szállást 2 ágyas szobákban. 

www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt. 
Székesfehérvár 2 postája

KERÉKPÁROS KÉZBESÍTŐ
munkakörben

munkatársakat keres
Jelentkezéshez szükséges:

- minimum 8 általános iskolai végzettség,
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését 
is várjuk!
További információ a (06 22) 314-336 telefonszámon kérhető, 
jelentkezni levélben fényképes önéletrajzzal:
Székesfehérvár 2 posta, (8002) Székesfehérvár, Kaszap István utca 3. 

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

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

Javult a munkaerőpiac helyzete
A 2017. november–2018. 

januári időszakban a mun-
kanélküliek átlagos létszá-
ma az egy évvel korábbi-
hoz képest 24 ezer fővel, 174 
ezerre, a munkanélküliségi 
ráta 0,5 százalékponttal, 3,8 
%-ra csökkent. A foglalkoz-
tatottak átlagos létszáma 4 
millió 436 ezer fő volt, 35 

ezer fővel több, mint egy év-
vel korábban. Bőven négy 
százalék a munkanélküli-
ségi ráta. 

Magyarország továbbra is 
a negyedik legalacsonyabb 
munkanélküliségű országa 
az Európai Uniónak, a ha-
zainál csak Csehországban, 
Németországban és Máltán 

volt alacsonyabb a munka-
nélküliség szintje 2017 dec-
emberében. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)
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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.

Így kezeljük az érzelmeket a munkahelyen
Az érzelmeinkkel megfe-

lelően bánni a munkahelyen 
fontos vezetői készség, de 
minden munkavállaló szá-
mára kulcsfontosságú. Az ér-
zelmeket akarva-akaratlanul 
mindenki kommunikálja va-
lamilyen módon, a hangsúly 
a tudatosságon van, hiszen 
az árnyalatok megkülönböz-
tetése tesz valakit érzelmileg 
intelligensé. A jó vezető nem 
takargatja gyengeségeit, és 
felvállalja sebezhetőségét az 
által, hogy nem fél olyan ki-
fejezéseket használni, mint 

„Ezt elrontottam…”, „Se-
gítségre lenne szükségem” 
vagy „Ez az ötlet jobb, mint 
az enyém.” Az empá-
tia közelebb hoz min-
denkihez, akivel csak 
találkozunk, de ezt is 
„túl lehet adagolni”.  A 
harag a frusztrációból, 
idegességből és a konf-
liktusokból fakad, de a 
kiabálás és az agresszió so-
ha nem vezet sikerre. Az el-
ső lépés ahhoz, hogy a ha-
ragot és a dühöt érzelmileg 
intelligens módon kezeljük, 

az nem más, mint hátralépni 
egyet és feltenni magunknak 
a kérdést, hogy vajon maga 

az adott szituáció váltja-e ki 
belőlünk az adott érzést, és 
ha igen, arányban áll-e az 
érzett harag a helyzet sú-
lyosságával. Ha nem, akkor 

próbáljuk meg elengedni. A 
félelem a másik alapérzelem, 
amit megélhetünk a mun-

kahelyen, oka pedig 
leggyakrabban a ké-
nyelmetlen helyzetek-
re vezethető vissza. A 
legjobb, ha elismerjük 
és elfogadjuk félelmün-
ket és felkészülünk rá, 
hogy igenis félni fo-

gunk az adott szituációban, 
de azt is tudatosítjuk, hogy 
vannak olyan dolgok, ame-
lyek ennél jóval fontosabbak. 
(forrás: www.profession.hu)

Priorizáljunk jól!
Hogy mennyire vagyunk 

hatékonyak a munkánkban, 
legtöbbször csak azon mú-
lik, hogy megfelelően állít-
juk-e fel a fontossági sor-
rendet feladataink között. 
Amikor túl sok teendőnk 
gyűlik össze, nehéz helye-
sen priorizálni, mi több, oly-
kor teljesen leblokkolunk, 
és azt sem tudjuk, mibe is 
kezdjünk bele.

A Pareto elv szerint az 
eredményeink 80 %-a mind-
össze 20 % energia-befekte-
téssel érhető el. Mindig azt 
kell mérlegelnünk, hogy az 
előttünk álló feladatok meny-
nyi energiaráfordítást és időt 
igényelnek, ez lesz ugyan-

is hatékonyságunk valódi 
kulcsa. Ha munkanapun-
kat azokkal a feladatokkal 
kezdjük, amelyek a legrövi-
debb idő alatt kipipálhatók, 
bőven marad energiánk, és 
akár több óránk is azokra, 
amelyeket precízen és figyel-
mesen kell elvégeznünk Mi-
után felmértük az előttünk 
álló teendőket és felállítot-
tuk a prioritásokat, kapcsol-
junk rakéta-üzemmódba, és 
végezzük el a leggyorsabb 
feladatainkat: válaszoljunk 
a levelekre, pipáljuk ki az 
e-mailben érkező apró kéré-
seket, majd jöhetnek a telefo-
nok. Ha mindezekre másfél-
legfeljebb két órát szánunk, 
az a nyolc órás munkaidő-
nek mindössze a 20-25 %-a!  
(forrás: www.profession.hu)

Friss felsőoktatási 
világrangsor

Mind a négy magyaror-
szági orvosi egyetem felke-
rül a Quacquarelli Symonds 
(QS) legfrissebb rangsorára. 
Az élet- és gyógyszertudo-
mányok területének rang-
során: a Semmelweis Egye-
temet a 254., a Debreceni 
Egyetemet a 397. helyre so-
rolták, a Szegedi Tudomány-
egyetem a 401-450., a Pécsi 
Tudományegyetem pedig a 
451-500. helyre került. (for-
rás: www.eduline.hu)
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A kávé tárolása
Ha igazán finom kávét szeretnénk, akkor az ízlésünknek megfelelően pörkölt kávébabot beszerzés után légmentesen zárható 
zacskóba vagy dobozba tesszük, és hacsak nem szeretnénk azonnal felhasználni, berakjuk a mélyhűtőbe. Felhasználás előtt 
egy órával ajánlott kivenni a fagyasztóból és csak miután felengedett, kezdhetünk neki a darálásba majd a főzésbe. Ha a csé-
szénkben gőzölgő végeredménye megfelelő, akkor akár 1000 féle illóolaj és aroma együttműködésének lehetünk az élvezői, és 
valljuk be ezért egy kis várakozás nem is olyan nagy ár.

10

Gasztó
10

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

AJTÓ VAGY ABLAK?
AKKOR MODULABLAK!

30%
+5%

AKCIÓ 

KEDVEZMÉNNYEL!
ÚJ ÉPÍTÉS ESETÉBEN KEDVEZMÉNY! Az

 a
kc

ió
 id

ej
e:

 2
01

8.
03

.0
2-

20
18

.0
3.

14
-ig

Palóc gulyás
Hozzávalók: 1 fej vörös-

hagyma, 2 kanál zsír, 5 dkg 
szalonna, 2 dl paradicsomlé, 
50 dkg marhahús, só, bors, 
őrölt kömény, fűszerpapri-
ka répa, zöldség, krumpli, 
zöldbab

Zsíron megpirítjuk a hagy-
mát a felkockázott szalonná-
val, majd ráöntjük a paradi-
csom levet. Hozzáadunk egy 

evőkanál fűszerpaprikát, majd 
a felkockázott marhahúst is. 
Ízesítjük sóval, borssal, őrölt 
köménnyel ízlés szerint. Az 
egészet egy picit lesütjük, az-
tán felengedjük vízzel. Hoz-
záadjuk a répát, a zöldséget, 
a krumplit, majd beledobunk 
2-3 babérlevelet. A húst pu-
hára főzzük, majd kiszed-
jük. A levest a zöldségekkel 

leturmixoljuk, és egy kis tej-
föllel behabarjuk. Tálaláskor 
tányérba szedjük a levest, te-
szünk hozzá egy adag húst, 
majd zöldbabbal és pirított 
zsemlekockával díszítjük.

 A világ legerősebb paprikája
Nem egyszer izzasztja meg 

a kalocsai vagy szegedi piros 
paprikával ízesített csípős ha-
lászlé a külföldi turistákat. 
Pedig a mi paprikáink csípős-
sége sehol sincs egy új hibrid-
fajtától, amely az úgynevezett 
Scoville-skálán megütötte az 
elképesztősen magasnak szá-
mító, 2,2 milliós egységet.

Egy dél-karolinai farmer, Ed 
Currie termeli azt a Carolina 
Reaper névre keresztelt 

paprikát, amely az egész vilá-
gon is a legerősebbnek számít, 
mivel egy-egy jól sikerült darab-
ja elérte a 2,2 milliós Scoville 
csípősségi egységet (SHU = 
Scoville Hot Unit). A világ fej-
lődik, hiszen öt éve a Guinness 

World Records szerint a világ 
legerősebb paprikája a Naga 
Viper chili volt, amelynél 1,382 
milliós Scoville-egységet mér-
tek. Csak összevetésül: a pap-
rikaspray ereje 5000, a magyar 
paprikáké pedig 2500 körül van 
a Scoville-skálán, bár őszintén 
szólva nagyjából ez az a határ, 
amikor nem csak a kapszaicin 
„ízét” lehet érezni, hanem 
mindazokat a zamatokat is, 
amelyek oly finommá teszik 
a paprikás ételeinket. (forrás: 
blog.syngenta.hu)

Hozzávalók: 12 szelet hús 
(lehet pulyka vagy sertés is), 
az áztatáshoz 2 dl tej és 4 
nagy gerezd fokhagyma. A 
tejfölös keverékhez: 3 dl tej-
föl, 4 tojássárgája, petrezse-
lyemzöld, kevés só, bors. A 
tetejére 4 tojásfehérje habja 
egy kis sóval felverve.

A húst kiverjük vékony 
szeletekre, majd beáztatjuk 
fokhagymás tejbe. Ezután 
hagyjuk állni. Miután ki-
vesszük a szeleteket a tej-
ből, lecsepegtetjük, majd 

besózzuk őket. 4 szeletet 
berakunk egy kizsírozott 
tepsi aljába egymás mellé. 
Ezután megkenjük a húso-
kat a tejfölös keverékkel, 
és addig folytatjuk a réte-
gezést, amíg el nem fogy-
nak a hozzávalók.  A rétege-
zést hússal zárjuk, majd az 
egészet letakarjuk alufóliá-
val, és megsütjük. Ha a hús 
már megpuhult, kivesszük 
a sütőből, rákenjük a habot, 
majd egy picit még vissza-
rakjuk a sütőbe.

Rakott csirke
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

Bármely két termék 
vásárlása esetén az 

olcsóbbat féláron adjuk!

kérdezz! f

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

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

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

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

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel március 2–31-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,

roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés
Mitől marad szép a tulipán a vázában?

Itt a tavasz, a virágok idő-
szaka. Ahhoz azonban, 
hogy élvezhessük a tulipá-
nok gyönyörű látványát, gon-
doskodni is kell az elegáns 
szépségekről.

A boltokban alacsony hő-
mérsékleten, sűrűn egymás 
mellett tárolják a szálakat, 
ami megakadályozza a fel-
nyúlást és az elnyílást. Bár-
mennyire szeretnénk a lakás 
középpontjában elhelyezni a 
gyönyörű csokrot, a hagymá-
sokat otthon is tegyük hűvös 

helyre, mert ezzel jelentősen 
meghosszabbítjuk az élettar-
tamukat. A pozsgás szárú nö-
vények a hűvös vizet szeretik, 
amit érdemes sűrűn cserélni, 
hiszen így megakadályozhat-
juk a baktériumok elszaporo-
dását is. Adalékanyagra nincs 
szükség, esetleg kipróbálha-
tunk egy házilag elkészíthe-
tő mixet: 1 kk cukor, 1 kk cit-
romlé és 3 csepp hipó a vízhez 
keverve biztosítja a savas kém-
hatást, emellett fertőtlenít is. 
(forrás: www.lakaskultura.hu)

Többedik lakásra is jár a CSOK
Március 15-ét követően már az egy- és kétgyerekes családok is vásárolhatnak meglévő lakásuk mellé 
egy újabbat CSOK támogatással, csak be kell oda költözniük. A CSOK támogatást szabályozó két rendelet 
módosítása révén 12 fő részletében változik a feltételrendszer, mindent a tapasztalatokhoz igazítanak. 
(forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Magas bérnyomás 
drágítja az építést

A tavalyinál szolidabban, 
8-10 % helyett 5-8 %-kal drágul-
hatnak az idén az építőanya-
gok. Egyes falazóanyagokra, 
leginkább az égetett kerámiá-
ra, a szálas szigetelőanyagok-
ra és a beton térburkolatokra 
egy-három hónaposra hízott 
a várólista a lakásépítések fel-
pörgése miatt. A kereslet emel-
kedése a falazóanyagok piacán 
40 %-os növekedést eredmé-
nyezett, aminek a drágulás 
mellett az egy-két hónaposra 
hízott várólista lett a mellék-
hatása. Idén. Egyre nagyobb a 
kereslet a minőségi mellett a 
kevesebb élőmunkát igénylő 
késztermékek, például a gépi 
vakolatok iránt, ami egyértel-
műen a kivitelezői kapacitás-
hiány generálta igény. (forrás: 
www.vilaggazdasag.hu)

Kis helyen is tágasan
Kis garzonok esetében a 

berendezés korántsem egy-
szerű. Praktikus megoldás 
egyedi bútorokat gyártatni, 
mert azok a padlótól a meny-
nyezetig érhetnek, ráadásul 
így hasznosíthatjuk a beug-

rókat is, egyszóval így lesz 
a leghatékonyabb a helyki-
használás. Ha egyedi búto-
rokban gondolkodunk, ak-
kor szóba kerülhet például 

egy szekrénybe betolható 
íróasztal, egy felhajtható ágy 
vagy egy állítható magassá-
gú dohányzóasztal, utóbbi 
megemelve akár étkezőasz-
talként is szolgálhat. Újab-
ban gyakran előfordul, hogy 

szinteltolással választják el a 
funkciókat, az ágyat egy do-
bogóba emelik, alatta pedig 
tárolókat alakítanak ki. (for-
rás: www.lakaskultura.hu)

A legvidámabb szín: így teríts sárgával!
A citromsárga egyértelmű-

en a tavasz színe, amellyel a 
húsvéti asztal dekorálásakor 
sem hibázhatunk.

Az étkezéseknél több pon-
ton is megjeleníthetjük ezt 
az üde és vidám árnyalatot. 
Például választhatunk élénk 
színű tányérokat, de szed-
hetünk sárga virágokat és 
még az ételek elkészítésénél 
is ügyelhetünk az alapanya-
gok színére. (forrás: www.
lakaskultura.hu)
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Vissza tér a ‘90-es évek fri zu ra di vatja
Di vat be mu ta tó kon már így hord ják a csa jok a ha ju kat, hoz zák vissza a di vatba a 90’-es éve ket! Ha nem dobtad ki a régi 
hajcsatjaidat, vedd elő gyorsan a fiók mélyéről! Nincs most nagyobb divat a feltűzött hajnál, a divatbemutatók kifutóján 
máris megjelentek ezek a frizurák. Csatok segítségével készíthetsz gyors kontyot, vagy egyszerűen csak  hátra foghatod 
a hajad. Nem csak a régi emlékeket hozzák fel a csatok, kiegészítők, de megkönnyítik a mai nap frizurájának elkészítését is.

Támadják A Dal győztesét,  
az AWS metálegyüttest

Szombaton volt A Dal 
2018 döntője, a nézők pe-
dig az AWS metálbandát 

találták érdemesnek arra, 
hogy hazánkat képviselje 
az Eurovízón Lisszabonban. 

A banda sikerével nem ért 
mindenki egyet, sokan 
nem értik, hogy a zsűritől 
az egyik legkevesebb pon-
tot kapó együttes hogyan 
nyerhette meg az egész ver-
senyt. A kommentelők sze-
rint totálisan leég majd az 
ország ezzel a dallal, mert 
botrányosan gyenge. Azt 
is nehezményezik, hogy a 
zsűri miért válogatta be az 
AWS-t egyáltalán a legjobb 
négy közé - írja a Blikk. (for-
rás: life.hu)

Oroszlán Szonja sci-fi 
filmszerepet kapott

Oroszlán Szonja akkor 
sem csügged, ha éppen 
nem kap színészi feladato-
kat Philadelphiában, ahol 
már 3 éve él. A Valami Ame-
rika 3. bemutatójára haza-
utazott, és azt 
is elárulta, 
hogy az Egye-
sült Államok-
ban filmszere-
pet kapott egy 
sci-fi-ben.

„Ha becsuk-
ták előttem az 
ajtót, bemász-
tam az abla-
kon. Már két komoly szín-
házi feladatom is volt, az 
egyik egy prózai darabban, 
a másik pedig egy musical-
ben. Hamarosan pedig fil-
met is forgatok, a Kecksburg 
című sci-fit. Ettől függetle-
nül természetesen nagy 
örömmel jöttem haza tavaly 
nyáron a Valami Amerika 
új részének forgatására” - 
mesélte a Best Magazinnak 
adott interjújában Oroszlán 

Szonja a philadelphiai kez-
deti nehézségek viszontag-
ságait és az új szerep okoz-
ta örömöt. A lapnak azt is 
elárulta, hogy úgy látja, 
ott sincs kolbászból a kerí-

tés, kapcsola-
tok nélkül ne-
ki is egyedül 
kellett boldo-
gulni, beko-
pogtatni min-
denhová. A 
színésznőnek 
e g y é b k é n t 
több rokona 
él a tengeren 

túlon, édesanyja és ő maga 
is ott tanult, így a nyelvvel 
sincsenek gondjai. 

Amikor épp nem bízzák 
meg színészi feladatokkal, 
akkor sem tétlenkedik, hi-
szen az egyetem állatorvosi 
szakának egyik kihelyezett 
intézetében tevékenykedik, 
ahol a rendőr, dorgkereső 
és a rákkutatásban részt-
vevő kutyákat képzik. for-
rás: life.hu)

Victoria Beckham segít  
Eva Longoriának a szülésnél

Victoria Beckham és Eva 
Longoria legendás barátsága 
senki előtt sem titok. Most pe-
dig az is kiderült, hogy az egy-
kori Spice Girl segít majd barát-
nőjének a szülésnél.

Nem hittük volna, hogy ilyen 
szoros a kapcsolat Beckhamné 
és Eva Longoria között: az egy-
kori énekesnő segít majd ba-
rátnőjének a szülésnél. A Szü-
letett feleségek sztárja csak 
barátnőjében bízik, ugyanis 

neki már van három gyereke. 
Mivel a színésznő abban a kór-
házban szül majd, mint egy-
kor Victoria, így egyértelmű 
volt, hogy David Becham fe-
lesége asszisztál majd mellet-

te. Már arra is van tervük, mi 
lesz akkor, ha esetleg Victoria 
épp Londonban van, amikor 
Evánál megindul a szülés Los 
Angelesben: telefonon tartja 
majd a leleket barátnőjében. 
(forrás: life.hu)

Szegecses bőrszerkóban versenyzett 
Koreográfiájához ko-

molyzene helyett az AC/
DC Black in Black és 
Thunderstruck című da-
lát választotta Tóth Ivett 
műkorcsolyázó, aki teg-
nap óta rengeteg rajon-
góra tett szert. A 19 éves 
sportoló kissé rendhagyó-
an, szegecses bőrszerkó-
ban lépett a jégre és káp-
ráztatta el a szurkolókat, 
no és persze a pontozókat 

is, ugyanis a 23. helyen si-
került továbbjutnia.

„A tavalyelőtti szezonban 
kezdtem el egy új koreográ-
fussal dolgozni, aki egy mo-
dernebb személyiség. Ta-
valy egy Michael Jackson 
programom volt, ezt az utat 
próbáltuk folytatni, vagyis 
hogy ne megszokott zené-
ket hozzunk, mint máskor. 
Azt gondoltam, hogy ha egy 
ilyen nagy csarnokban AC/

DC szól, akkor az nagyon él-
vezhető lesz” – magyarázta a 
sportoló a Magyar Nemzet-
nek. (forrás: life.hu)
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Budapestre 
érkezik Will Smith

Hazánkban forgatják az 
Oscar-díjas Ang Lee leg-
újabb filmjét, a Gemini Mant, 
amelynek főszereplője Will 
Smith lesz. A színész május-
ban érkezik majd Budapest-

re, és most ennek apropóján 
Návai Anikó arról faggatta, 
mennyire ismeri a magyar 
találmányt, a Rubik-kockát. 
Kiderült, szinte ezt is profi 
módon űzi, mindössze 2 perc 
kell neki ahhoz, hogy kirakja.

„Volt egy kissrác, aki se-
gített nekünk abban, hogy 
kell ezt csinálni. Az egyik 
amerikai bajnok volt, 12 órán 
keresztül tanítgatott, utána 
pedig vagy két napig gya-
koroltam, aztán egyedül is 
meg tudtam csinálni. Simán 
megcsinálnám most is. Sze-
rintem 2 perc lenne. A srác 
rekordja 30 másodperc, szó-
val van még hova fejlődni...” 
– nyilatkozta a színész, aki 
egyébként jótékonykodni is 
nagyon szeret, feleségével 
még egy alapítványa is van 
beteg gyermekek számára. 
(forrás: life.hu)
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Ed Sheerant fel sem kérték
Bár sokáig tényként kö-

zölték, hogy Ed Sheeren lép 
majd fel Harry herceg és 
Meghan Markle májusi es-
küvőjén, most kiderült, a fel-
lépésből valószínűleg semmi 
nem lesz. Az énekes elárul-
ta, nagyon hízelgően hang-
zik, de őt soha nem kérték fel, 
ráadásul aznap pont máshol 
fog koncertezni.

„Egyszer megkérdezték 
tőlem, elvállalnám-e, ha fel-
kérnének rá. Mondtam, hogy 
hát, persze. És ebből a kije-
lentésemből azt szűrték le az 

újságírók, hogy én fogok éne-
kelni az eseményen. De senki 
nem nézte meg a turnéprog-
ramomat... Épp Írországban 
leszek akkor, és egyébként 
sem kért fel senki.” – idézi 
az énekest a JustJared. (for-
rás: life.hu)

Brad Pitt édesanyja drukkol
Nem csak a fél világ, de 

még Brad Pitt édesanyja is 
annak örülne a legjobban, 
ha Jennifer Aniston és a fia 
újra egy párt alkotnának.  
Mint kiderült, Jen és Pitt 
mama a szakítás után is 
mély kapcsolatot ápoltak 
egymással. Így nem csoda, 

hogy miután megtudta, volt 
menye is válik, azonnal fel-
hívta a fiát, hogy béküljön 
ki Anistonnal -írta meg a 
Hollywood Gossip. Az egész 
világ kíváncsian várja, mi 
lesz a vége ennek a roman-
tikus drámának. (forrás: li-
fe.hu)

Bonnie Tyler rajongói szerint az 
énekesnő arcára alig lehet ráismerni

Bonnie Tyler a Good 
Morning Britain show-ban be-
szélt arról, hogy vajon végez-
tek-e már kozmetikai beavat-
kozást arcán. Rajongói előtt ez 
nem volt kérdéses. „Köszönet, 
Istenem a botoxért” - mond-
ta korábbi interjúban Bonnie 
Tyler, akit rajongói az utóbbi 
időben többször bíráltak a kö-
zösségi oldalakon azért, mert 
arcán látszanak a beavatkozás 
nyomai. Egy lelkes Twitterező 
még azt is megosztotta oldalán, 
hogy az énekesnő arcán több 
ránc volt a nyolcvanas években, 
mint most - írja az Express. 

A Good Morning Britain 
show-ban a 66 éves énekes nő 
nem tagadja, hogy rendsze-
resen botoxoltat, de leszöge-
zi, hogy csak a homlokát és a 
szeme környékét, ugyanis sze-
rinte csak ez lehet célravezető. 
(forrás: life.hu)

Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa
Csisztu Zsuzsa a napok-

ban ünnepelte 47. születés-
napját, de nem fog rajta az idő. 
A műsorvezető majd kicsat-
tan az energiától, és bár tud-
ja, hogy telik az idő, igyekszik 
mindent megtenni a hosszú 
életért. „Néha, amikor régi 
fényképeket találok, rácsodál-
kozom, hogy mennyire sza-
lad az idő, de belül nem érzek 
semmit. A lélek nem öregszik, 
csak a fizikai mivoltunk válto-
zik meg” „Szerencsére jó a ge-
netikám, de a többéves sport 
is nagyon sokat dobott a tes-
temen. Egészségesen táplál-
kozom, mozgok, és szeretnék 
jó kedélyűember maradni. So-
kat számít, hogyan állunk a 
dolgokhoz, én egy életigenlő 
ember vagyok, és ezt szeret-
ném megtartani” – mondta 
Zsuzsa. (forrás: ripost.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: Tóth Tamás 

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.

FÖLD, KERT

Szabadbattyán, Emmarózán 890 m2

zártkert, szőlő, gyümölcsös eladó. Irány-
ár: 1.700.000 Ft. Tel:06-30/345-5475

ÁLLÁST KÍNÁL

Jelentkezz hozzánk

futárnak!
Rész vagy teljes munkaidő!

Megbeszélés alapján
akár céges autót is biztosítunk.

Jelentkezés:
isolabella@isolabella.hu

25 év alatti, középfokú szakképesítéssel
rendelkező munkavállalót keresünk
közétkeztetéses KONYHAI MUNKÁRA
Székesfehérvárra, pályázati támogatás-
sal. Jelentkezés életrajzzal
a jogasz@rostasikft.hu címen.

Balatonkenesei vendéglőbe szezonra
pultost, szakácsot, konyhai kisegítőt ke-
resek. Érdeklődni: 06-30/3933-548

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

„C”-”CE” kategóriás nemzetközi gép-
kocsivezetőket felveszünk, fiatalokat,
kezdőket betanítunk. Tel:06-20/968-
1312

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

• Történelmi belvárosban 1 em.-i, 1+2
szobás, téglalakás eladó. Irányár.: 26
M Ft. Tel: 06-70/469-3370

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

• Belvárosban n+4 szobás, teraszos,
új építésű lakás eladó: 40,75 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580

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

• Belvárosban 2 szobás, NAGY ERKÉ-
LYES, fszt-i lakás eladó: 29,75 M Ft.
Tel: 06-70/412-3520

• Gárdonyban 1+ 2 félszobás, felújított,
téliesített nyaraló eladó: 16,5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3430

• Palotavárosban 2. em.-i, 2 szobás
lakás eladó. Irányár.: 17,3 M Ft. Tel:
06-70/469-3370

• Úrhidán 1 szobás, azonnal költözhető
családi ház eladó 9,7 M Ft. Tel: 06-
70/469-3360

CME-10000-es ill. FERMONT megmun-
kálóközpontokra szakmunkásokat kere-
sek kiemelt bérezéssel dombóvári mun-
kahelyre. 06-30/474-1952

29.900.000Ft-ért egyszintes, nappali
+3szobás 2009-es építésű ikerház ön-
álló telekkel Gárdonyban
www.otlethazingatlan.hu Kód:V3375
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Vasút környékén 2 szobás jó állapotú,
gázfűtéses lakás 17.200.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2591
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

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

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

21.900.000Ft-ért belvárosban 94 nm
I.emeleti felújítandó téglalakás
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027,06-20/442-4719 Ötletház In-
gatlan–Hiteliroda

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

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

8.250.000FT-ért Magyaralmáson 2 szo-
bás családi ház
www.otlethazingatlan.hu Kód:V3377
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

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

GARÁZS

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

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

Központban, Fő utcán garázs kiadó
nem nagy autónak. Tel: 06-20/285-
1958

Székesfehérváron és Velencei tó kör-
nyékén eladó ingatlant vásárolnék. 06-
70/631-6184

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

Munkáltatók figyelem!
Most épülő

igényes szobáira előjegyzést fogadunk!

(Sóstó Ipari Park közelében)

Most épülő

igényes szobáira előjegyzést fogadunk! 
munkásszálló

További információ: 06-20/923-1458

ÜZLET, IRODA

Apró

JÁRMŰVEK

Készpénzért bármilyen utánfutóját, la-
kókocsiját, autóját, büfékocsiját megvá-
sárolom. 30/421-85-75, 70/424-78-20.

Elektromos női kerékpár eladó. Belvá-
rosi lakás + szépségszalon kiadó. 06-
70/244-9170

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

ÁLLÁST KERES

Takarítást, bejárónői munkát vállalnék
tel:06-30/350-7972

HübnerAndrásutcai lakóparknál.
A jelenlegiVegyesbolt teljes felszerelésével

vagyanélkül. Érd:06-30/650-1864

Üzlethelyiségkiadó!

Étterem hosszú távra kiadó
teljes felszereléssel.

Igényes üzlettér, konyha 120 nm.
70/371-8245

KIADÓ INGATLAN

Tóvárosi 3. emeleti kétszoba hallos al-
bérlet márciustól kiadó. Kaució és jöve-
delemigazolás szükséges. Tel:06-20/
9308-412

Székesfehérváron, Budai úton 55 m2-
es lakás kiadó. Bérleti díj 85.000 Ft+re-
zsi+2 havi kaució. Tel:06-30/365-3920

CSALÁDI HÁZ

Öreghegyen keresünk eladó ingatlano-
kat ügyfeleinknek. Öreghegyi Ingatlani-
roda. www.oreghegyi.hu 22-301-320,
20-9160-575

A belváros közelében eladó egy kétszin-
tes, nappali + 3 szobás ikerfél, mini tel-
ken. Irányár: 37 M Ft. Tel: 06-30/348-
9098

Székesfehérváron, Maroshegyen nagy
családi ház betegség miatt 34,9MFt-ért
eladó. Panel beszámítható. Tel.:06-20/
336-0545

Öreghegyen 3200 m2-es telken 4 szo-
bás ház borospincével eladó. 20-9160-
575

Öreghegyen sátortetős, karbantartott
ház 700 m2 telekkel, melléképülettel el-
adó. 20-9160-575

Öreghegyen több generációnak alkal-
mas ház műhellyel, nagy garázzsal
1700 m2 telekkel eladó. 20-9160-575

Családi ház Szabadbattyánban eladó,
azonnali költözéssel. Iár: 13,5MFt,
tel:06-20/223-8841

Szabadbattyánban eladó egy kétszo-
bás családi ház 7,9 M Ft-ért. Tel: 06-30/
348-9098

Csákváron panorámás 4050 m2-es tel-
ken lakóház présházzal eladó. 20-9160-
575

LAKÁS

Németországban, Bajorország déli ré-
szén Duna közeli nyüzsgő kisvárosban
38 nm-es lakás nagyon jó elhelyezke-
déssel, áron alul, családi okok miatt
10,4 millió Ft-ért eladó. A lakás jól kiad-
ható. 06-30/206-5920,
+4917676867515

A Lövöldén eladó egy magasföldszinti, 2
egész szoba + 2 galériás, jó állapotú,
cirkófűtéses lakás. Irányár: 22,5 M Ft.
Tel: 06-30/348-9098

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000
Sürgősen lakást vásárolnék állapottól
függetlenül, reális áron készpénz fize-
téssel. 06-70/703-9997

Eladó a Kelemen Béla utcában, 4 eme-
letes 4. emeletén, egy 2 szobás lakás.
Irányár: 14,3 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

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

Székesfehérvár Ady lakóparkban 96
m2-es, újszerű lakás eladó . 20-9160-
575, www.oreghegyi.hu

TELEK

5 lakásos sorház építésére alkalmas,
összközműves, kb. 20 m széles telek el-
adó a Szedres mellett. Irányár: 38,9
M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Nagyvenyimen nyeles telek eladó. 06-
30/418-1182

I.KAR Profil Kft. 4 fő középfokú végzett-
ségű munkatársat keres minőségellenő-
ri munkakörbe, folyamatos műszakba.
Induló bér 181.000 Ft, juttatás teljes
utazási költség térítés. Jelentkezés:
ikarprofil@szivarvanynet.hu 06-70/316-
6141

Mit adunk Önnek?

... ezt a lapot tartja most a kezében…

 Garantált 41.000 példány
  Székesfehérvár összes postaládájában és 24 vidéki település terjesztési pontjain
 Hetente legalább 250.000 olvasó
 Minőségi megjelenés és tartalom
  Hírek, információk, szuper ajánlatok és akciók, apróhirdetések, 

érdekes cikkek és újdonságok
  Az országos Szuperinfó laphálózat egyik kiemelkedő kiadványa

  Székesfehérvár összes postaládájában és 24 vidéki település terjesztési pontjain

Állás hirdetések: 
5.,6.,7.,8.,9., 

14.,15. oldalMegyei és multinacionális  cégek állásajánlatai közül válogathat minden héten

Kora tavaszi kirándulócélpontok a Vértestől a Dunáig… 
3. oldal 

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2018. március 2., 9. hét

A Jüllich Glas Holding Zrt.az alábbi munkatársait keresi:

Gépkezelőautomata és félautomata üvegipari gépek kezeléséreElvárásaink : megbízhatóság,  megfelelő szintű munkabírás,2 műszakos munkarend vállalásaElőny:  gyártásban szerzett gyakorlat, szfvár-i vagy környéki lakhelyAmit kínálunk: stabil munkahely hosszútávra,utazási költségtérítés Versenyképes bér + cafatériaElőny:  szfvár-i vagy környéki lakhely
Jelentkezés:postacím: 8000 Szfvár, Holland fasor 5. vagy human@jullichglas.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-adásunk alkalmával a jól bevált PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt✓ bontás helyett új, modern felület✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai szerint a kívánt dekorral. A berendezés-hez illő megfelelő modellel a  különle-ges igényeknek is megfelelünk.Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  PORTAS-szaküzem XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111www.portas.co.hu
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✓ soha többé ajtófestés✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt✓ bontás helyett új, modern felület✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  
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Régi ajtók?
Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  PORTAS-szaküzem XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt  bontás helyett új, modern felület  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas saját gyártású minoségi alapanyagokGyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX MintavárosGyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül✓ soha többé ajtókat festeni✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 
www.perfektajto.hu
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GUMISZERVIZ
FUTÓMŰ

FÉKJAVÍTÁS
OLAJCSERE

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS

SZÉKESFEHÁRVON A KÖFÉM ÉS A VIDEOTON TERÜLETÉRE KERESÜNK2 ÉS 3 MŰSZAKBA  AKÁR SAJÁT ÁLLOMÁNYBA MUNKATÁRSAKAT

36 20 214 9750

Alapbér: br.160.000-196.900 FtVONZÓ SZÉLESKÖRŰ CAFETERIA Kiemelt műszakpótlékok (akár 49 %)

INGYENES céges járatok több irányból100 %-os bejárási támogatásHatározatlan idejű szerződésKiemelt ajánlói program(fizetés kiegészítési lehetőség)Jelentkezés:

Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

GRÁNIT SÍREMLÉKEKKészítése 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-tólDupla síremlékek már  395.000 Ft-tól
ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu

TŰZIFA

ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 4.06-20/503-0022 és 06-20/4444-947 www.albatuzifa.hu

VEGYES KEMÉNY TŰZIFA18.000 Ft/ömlesztett m3 ártólSZárAZ 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 ajánlat: 4. oldal

Akác, cser, tölgy, bükk 
TŰZIFA AkcIós ForesT keményfa brikett  85 Ft/kg(Az akció érvényes: 2018.03.02-03.31.  ezen belül a készlet erejéig.)

székesfehérvár,  Farkasvermi u. 40/3.06-20/367-1498 EU
TR
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Megyénk körül megyünk körül III.
Prémium Fenster System Kft.  felvételt hirdet újonnan nyílt várpalotai műanyag nyílászáró gyártó üzemébe az alábbi munkakörökbe:

asztalos
betanított 
munkás 

Gyakorlat előny, de nem feltétel. Kiemelt bérezés, hosszú távú munkalehetőség.
Jelentkezni a 

+36203905849-es telefonszámon vagy önéletrajzzal a sales@pfsablak.hu email címen lehet.
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Szobafestés, mázolás, tapétázás, „mi-
nőségi munka elérhető áron”. Tel: 06-
20/934-7054

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

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!”

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

Tűzifa erdei m3-ben 20.000 Ft-tól (cser,
tölgy, bükk). Tel.:06-30/746-2444, AA-
5593967

RÉGISÉG, ÉKSZER

Régiségeket megvásárolom. Órákat.
porcelánokat, festményeket. Érte me-
gyek! 06-70/257-7922

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

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)

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

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

GÉP, SZERSZÁM

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

Vásárolnék lapkákat, marókat, üllőket,
fúrókat, satut, heggesztőt, használt
szerszámokat. 06-30/193-5354

ÉPÍTŐANYAG

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

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

Bükfürdői Apartmanhotelben március
28.-április 10-ig háromszemélyes
apartman (húsvéti) üdülőjoga átadó
(35.000Ft) 06-30/912-1512

„Szabad egy táncra” VOKE-ban márci-
us 4-én 15 órától.

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Lakásfelújítás! Nyílászáró csere, javí-
tás, hideg-, melegburkolás, szaniter
szerelés, vízszerelés, villanyszerelés,
festés. 06-20/218-0315

Számítógép, laptop javítás! Lefagy, las-
sú, nem indul? Telepítések, vírusírtás,
adatmentés. Házhoz megyek (vidékre
is)! Nyugdíjasoknak kedvezmény! 06-
70/255-0066

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

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

Vállalom egyedi elképzelései megvalósítását:
mindennemű kőműves munka, hidegburkolás,
előtetők, szaletlik készítése.Tel.: 30/ 929-2464

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje;
bádogozás, csatorna, beázás elhárítás; elő-
tetők, garázsok építése; fedlapcsere; tetőtér
beépítés, szigetelés; Lindab tető új, tető cse-
repezés. 0630-899-6270

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

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

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

VEGYES

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

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

TÁRSAT KERES

Hulladék fémet megvásárolom, színes-
fém forgácsért kimagasló árat adok!
06-30/211-7506

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

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

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

Billenő és fix platós kisteherautóra
munkát keresek tel:06-20/329-2055

Szőlőoltványok megrendelhetők, bor-
fajták és csemegefajták termelői áron.
Tel.: 06-30/273-2351

60 l hűtőláda, Zepter Biotron lámpa,
gyümölcs pálinka eladó. Tel:06-30/485-
1318.

Eu raklapot, egyutas raklapot korrekt
áron vásárolok. Érte megyek! 06-30/
211-7506

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

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

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel
hőszigetelt ésmotoros redőny,

reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenző

gyártása, szerelése, javítása.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény!

(Az akciómárcius 1–31-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

Hétfő: 1499 Ft/kg
Kedd: 1199 Ft/kg
Szerda: 899 Ft/kg
Csütörtök: 599 Ft/kg
Péntek: 199 Ft/kg

Használtruha Üzlet

Székesfehérvár, Gyár utca 23.
Nyitva tartás: H: 7-17 K-P: 8-17

Naponta csökkenő árak!

Minden hétfőn új árukészlet!

Hozd vissza ezt a kupont,
március 5. és 9. között és ha

bármit vásárolsz, egy
színes tavaszi sálat adunk

AjándékBA!

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

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

NYÍLÁSZÁRÓK
gyártása, beépítése

Bemutatóterem:
Szfvár. Várkörút 2.

ÁLLAT

EGÉSZSÉGÜGY

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-os, 1200
Ft/db ingyenes szállítással. 06-20/546-
5918

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

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

Pedikűrös házhoz megy tel:06-70/942-
3049

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS,
BURKOLÁS, VILLANYSZERELÉS,
LAKÁSOK – HÁZAK

TELJES FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
30/424-6074

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

FAKIVÁGÁS,ZÖLDHULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
sövénynyírás, bozótírtás, fűkaszálás,

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

Beázásokmegszüntetése!
Lapostető szigetelés!

Hullámos és simapalatető felújítás.
06-20/313-701

Teljes lakásfelújítás!
Villanyszerelés, festés-burkolás,
vízszerelés. Bontási munkák.
06-20/446- 9308

office@triarco.hu

Székesfehérvári irodaházak
takarításához keresünk

munkájára igényes, precíz

takarító
kollégát.

(Részmunkaidő: késődélután, este)

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal:

ÜGYVÉD - Dr. Pomázi Ádám - jogi tanácsadás,
szerződések szerkesztése (ingatlan/föld adásvé-
tel, ajándékozás, végrendelet), cégügyek (céga-
lapítás), sportjog - iroda: Székesfehérvár, Mátyás
király krt. 5. (Plázamögött) tel.: 30/820-4186

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!

Szakács munka kiemelt fizetéssel,
azonnali kezdéssel! Ugyanitt alkalmi
munka. Érdeklődni: 06-70/331-3059

Takarító munkatársakat keresünk tel-
jes, részmunkaidőben akár azonnali
kezdéssel. 06/30/756-4903

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

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

Vásároljon aranyékszert
nőnapra

egyedi kollekciónkból!

Szabad kapacitással és saját műhellyel 
rendelkező, munkájára igényes

asztalost keresünk
dísztárgyak készítésére.

Tel.: 06-30/335-3599

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

BÚTOR

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

Rusztikus, kolonikál jellegű szekrény-
sor, 2 fotel, asztal, ágyneműtartó,
masszív, kinyitható kanapé, fotelok, asz-
tal, csillárok eladók. Tel:06-30/9364-
655
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Minden, ami a háztartásban kell!

Szfvár, Balatoni út 44-46., Tel: 06-70/3938-133
Nyitva tartás: H-CS.: 8-19, P.: 8-20, Szo.: 8-18

Szfvár, Budai út 48., Tel: 06-70/445-1316 
Nyitva tartás: H-P.: 8-18, Szo.: 8-15

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Ajánlatunk 2018. március 1-től 23-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.

Flóraszept  
fürdőszobai  
tisztító 750 ml

Palette ICC 
hajfesték  
110 ml  
többféle 

Tchibo kávé 250 g    

Nivea  
tusfürdő  
250 ml  
többféle

Baba tusfürdő 400 ml többféle   

Milka csoki mazsola-mogyoró 100 g   

449 Ft (598 Ft/l)

599 Ft (5445,45 Ft/l)

439 Ft (1756 Ft/kg)

449 Ft (1122,5 Ft/l)

189 Ft (1890 Ft/k)

449 Ft (1122,5 Ft/l)

Ariel kapszula  
28 db   

Lenor öblítő 5 l  
többféle 

JAR mosogató 0,9 l 
többféle

Húsvéti édességek,  
ajándékok, dekorációk 

kedvező áron kaphatók!

1999 Ft 

(71,40 Ft/db)
399 Ft 

(444 Ft/l)2499 Ft 

(499,8 Ft/l)


