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

cégek állásajánlatai közül 
válogathat minden héten

Tavaszi kirándulócélpontok a Dunától a Sárvíz-völgyéig…  3. oldal

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2018. március 16., 11. hét

Megyénk körül megyünk körül – 5.

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

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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HÍVJON MINKET MOST:Amit kínálunk:
Határozatlan idejű munkaszerződés
Megemelt alapbérek + bónuszok
Magas béren kívüli juttatási csomagok
INGYENES buszjáratok több irányból
Akár saját állományba történő belépés

Székesfehérváron a KÖFÉM és a
VIDEOTON területére keresünk:VIDEOTON területére keresünk:

Gépkezelőket,Gépkezelőket,
Összeszerelőket,

Amit kínálunk:

Összeszerelőket,
Gépi és kézi beültetőket

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Székesfehérváron a KÖFÉM és a

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

HÍVJON MINKET MOST:
06

HÍVJON MINKET MOST:HÍVJON MINKET MOST:
0606 20 331 47 22 

További állásajánlataink:További állásajánlataink:További állásajánlataink:
www.pannonjob.huwww.pannonjob.hu

Kövessen minket:
www.pannonjob.huwww.pannonjob.hu

Kövessen minket:Kövessen minket: www.facebook.com/pannonjob

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 3. oldal

Regisztrálj, nézd meg a gyárat, és  
csatlakozz hozzánk OPERÁTORKÉNT!

FELVÉTELI NAP A DENSO-NÁL
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN

REGGEL 6.00 ÓRÁTÓL
Regisztráció:

06-30-855-03-01

Amit kínálunk:
•  Határozatlan idejű munkaszerződés
•  Kiemelt bérezés és műszakpótlék
•  Cafeteria: bruttó 350.000 Ft /év
•  Ingyenes céges buszjárat
•  Hiányzásmentességi jutalom:  

nettó 10.000 Ft/hó
•  Féléves bónusz
•  Belső munkatárs ajánlási rendszer: 

nettó 50.000 Ft
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Hírek
Információk

Amplifon Hallásközpont
Székesfehérvár, Várkörút 56.
Tel.: 06 22 316 250
amplifon.hu

Ha igennel válaszolt a kérdésekre, 
Önnél hallásprobléma tünetei jelentkezhetnek.
Kérjen időpontot ingyEnEs Hallásvizsgálatra
az amplifon hallásközpontba 
2018. március 19-től 29-ig.
Rendel: Dr. Kovács Viktória fül-orr-gégész 
és audiológus szakorvos, és Kiss Virág audiológus
szakasszisztens.

Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében
beszélőket?

ElőzzE mEg
a bajt!
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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 19. és 23. között és ha 

bármit vásárolsz, egy  
színes tavaszi sálat adunk 

AjándékBA!

Most ingyenesen látogathatók 
A Szent István Király Múze-

um nemcsak a nemzeti ünne-
pen, hanem az egész hosszú 
hétvégén, azaz március 15-18. 
között ingyenesen várja a 
múzeum- és művészetked-
velőket. A kilenc kiállítóhely 
a megszokott nyitvatartási 
időben látogatható, a Nem-
zeti Emlékhely, valamint a 
Csók István Képtár kivételé-
vel, ahol kiállítás-bontási és 
építési munkálatok zajlanak. 
A Budenz-házba előzetesen 
be kell jelentkezni, a Pelikán Ga-
léria pedig péntekig lesz nyitva.

Nyitvatartási rend az ünnepi 
hétvégén:
Rendház (Fő utca 6.): 10-18 
óráig

Fekete Sas Patikamúzeum (Fő 
utca 5.): 10-18 óráig

Országzászló téri épület (Or-
szágzászló tér 3.): 10-18 óráig
Budenz-ház (Arany János 
u. 12.): 10-18 óráig (előzetes 

bejelentkezéssel!)
Új Magyar Képtár (Megye-
ház u. 17.): 10-18 óráig
Deák Gyűjtemény (Oskola 
u.10.): 10-18 óráig
Hetedhét Játékmúzeum 
(Oskola u. 2-3.): 10-18 óráig
Gorsium Régészeti Park és 
Szabadtéri Múzeum (Tác): 
8-16 óráig

Pelikán Galéria (Kossuth utca 
15.): 10-18 óráig – péntekig

Tovább bővült a Fezen-lista 
Egy kultikus zenekar, a pályáját közel negyven éve kezdő, március elején új albumot kiadó amerikai Ministry is érkezik a 
FEZEN-re. De a hazai fellépőkből is egyre többet ismerhetünk meg, július végén Székesfehérvárra érkezik a Paddy and The 
Rats, a Depresszió és a Lord is. A névsor egyre bővebb, de még mindig nem teljes az idén a megszokotthoz képest egy héttel 
korábban, július 25-én rajtoló FEZEN fesztiválon.

Kovács József lesz a vendég 

A Szabadművelődés Háza 
és Vörösmarty Társaság kö-
zös szervezésében március 

19-én újra beszélgetős estre 
várják a közönséget a Király-
kút Emlékházba. A 18 órakor 
kezdődő rendezvény vendége 
Kovács József, nyugalmazott 
népművelő, az est házigazdá-
ja Dr. Bakonyi István, iroda-
lomtörténész lesz. A belépés 
díjtalan, szeretettel várják az 
érdeklődőket.

Állami elismerő díj 
A nemzeti ünnep alkalmából 

idén a Vörösmarty Színház tár-
sulatából két művész vehetett át 
megtisztelő állami elismerést. 
Krisztik Csaba kiemelkedő szín-
művészeti, színházi tevékenysége 
elismeréseként Jászai Mari-díj-
ban, míg Blaskó Borbála kiemel-
kedő táncművészeti tevékenysége 

elismeréseként Harangozó Gyula-
díjban részesült.
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 Számomra is izgalmas utazás körbejárni Fejér megyét „szu-
perinfósan”, holott csak gondolatban teszem, korábbi emlékekre, 
tapasztalatokra, tudásanyagokra támaszkodva. Immár az ötödik 
epizódnál jár sorozatunk, melyben azokat a megyei, illetve környék-
beli kirándulóhelyeket helyeztük fókuszba, amelyek népszerűek 

vagy azokká válhatnak a székesfehérváriak körében. Szeptembertől márci-
usig a Bakony lábától a Vértesen, a Dunán és a Velencei-tavon keresztül el-
jutottunk a Váli-völgyig, most pedig a megye déli térsége áll fókuszunkban.

A Duna partjáról a Bala-
ton fel vesszük az irányt, de 
mielőtt odaérnénk, ad még 
nekünk Fejér jó néhány gyö-
nyörű tájat, izgalmas látni-
valót. Először a Mikulás ha-
zai birodalma esik útba. Az 
egykori zsákfalu, Nagykará-
csony, illetve főképp a tele-
püléstől északnyugatra hú-
zódó Nagy-völgy legkevésbé 
ilyenkor, a tavasz, inkább 
télvíz idején áll a kirándulók 
fókuszában. Meredekebb, 
gyakran fátlan oldalaival a 
mezőföldi löszvölgyek egyik 
jellegzetes példája. A lejtők 
a Mezőföld e részén évezre-
deken át háborítatlanul te-
nyésző, de a mezőgazdálko-
dás által csaknem teljesen 
elpusztított élővilágot őr-
zik, benne néhány európai 
jelentőségű ritkasággal. A 
kirándulás során megismer-
kedhetünk a mezőföldi táj 
legjellemzőbb arculatával, 
bepillantást nyerhetünk a 
Mezőföld ősi erdőspusztai 
élővilágába, és első kézből 
szerezhetünk tapasztalato-
kat annak páratlan gazdag-
ságáról, sokszínűségéről. 
Mindeközben Magyaror-
szág egyik legritkább, csak 
a Mezőföldön előforduló nö-
vényét is megismerhetjük.

Odébb „lépünk” dél felé 
15 km-t, s máris Sárbogár-
don találjuk magunkat. A 
paraszti múlt emlékeit, a te-
lepülés történetét, az itt élt 
emberek szokásait, népmű-
vészetét mutatja be a Táj-
házban látható kiállítás. 
A helyiségeket az 1800-as, 
1900-as évek elejéről szár-
mazó bútorokkal rendez-
ték be, ajánlott ide betérni 
minden kirándulónak, igazi 
időutazásban lehet része. A 
szabadban is van egy köz-
kedvelt célpont: a helyi tó 
és a horgászsziget. A tó való-
jában egy tórendszer, amely 
két tóból áll:

Az első 1,8 ha, a víz átla-
gos mélysége 1,6 méter, a gát 

előtt 2,5 méter mély. A má-
sodik 2 ha, a középső gáttól 
kb. 50 méterig 3 méter, míg 
a tó többi részén átlagosan 
1,6 méter mély. A tó patkó 
alakban végződik, amely 1,7 
méter mély. A tóban két pad-
ka található, az egyik köz-
vetlenül a part szélét övező 
növényzet előtt, majd tőle 
kb. egy méterre található a 
következő. A tavakba kihe-
lyezésre került ponty - az 
egynyarastól a 4 kilogram-
mosig - amur, csuka, süllő, 
balin, kárász, keszeg, amik 
egész évben jól foghatók. Te-
lepítés 2-3 hetente. A tavak 
a nap 24 órájában horgász-
hatók. A tó partján kialakí-
tott főző- és sütőhelyek ta-
lálhatók. A tógazda szívesen 
látja a több napra érkezőket 
is - sátorozási lehetőséggel.

E nyilvánvalóan remek 
lehetőséget azonban most 
vissza kell utasítanunk, 
ugyanis messze még mai 
végcélunk. A követke-
ző állomás Cece. Itt talál-
ható – egyebek mellett – 
Csók István emlékháza. A 
20. századi magyar festé-
szet kiemelkedő jelentősé-
gű mestere, 1865. február 
13-án született a Cecével 
szomszédos Sáregresen. 
Szülőfalujához, amint az 
visszaemlékezéséből is ki-
derül, elsősorban a felhőt-
lenül boldog gyermekkori 
emlékek kötötték. Édesap-
ja jómódú molnár volt, aki 
az 1880-as évek végén épít-
tette családja számára azt 
a lakóházat, amelybe évti-
zedekkel később a művész 
hagyatéka került.

A tágas kertben álló kú-
riát 2013-ban újíttatta fel 
Cece Nagyközség Önkor-
mányzata. Az emlékház 
újrarendezett állandó kiál-
lítása a művész születésének 
150. évfordulója alkalmá-
ból meghirdetett emlékév 
keretében nyílt meg 2016 
januárjában.

Cecéről Alsószentiván fe-
lé megyünk tovább, egye-
nesen a Fatimai Szűzanya 
Búcsújáróhelyére. Miu-
tán 1950-ben Fatimából 
kegyszobormásolatot küld-
tek a falu és kápolnája ré-
szére, látogatott kegyhellyé 
váltak. Különösen a fatimai 
jelenések napjain, vagyis a 
hónapok 13-áin keresik föl 
a hívek e kegyhelyet igen 
nagy számban.

Nem messze, mindösz-
sze 9 km-re innen találha-
tó a megye egyik legkereset-
tebb horgászparadicsoma. 
Az Örspusztati Horgász-
centrum az Aranyponty 
Rt rétszilasi tóegységének 
északi részén található. Je-
lenleg 6 tavon, közel 90 ha-
ron lehet horgászni. A leg-
nagyobb tó 70 ha-ron terül 
el ( Örsi II.), mely egy ke-
resztgáttal két külön tóra 
oszlik.A természetes tóból 

kialakított Cigánytó 10 ha-
ros területével őrzi eredeti 
szépségét.A két nagyobb tó 
között elhelyezkedő Körtó 
kis méretéhez képest (0,5 
ha) kiváló fogási lehetősé-
geket biztosít .Az Extrató a 
nagy halak horgászatát ked-
velők számára nyújt felejt-
hetetlen élményeket. A leg-
kisebb tó az Okta-tó pedig a 
szezonális halak horgásza-
tát biztosítja a különleges-
ségeket kedvelő horgászok 
számára.

Mai kirándulásunkat hol 
is fejezhetnénk be jobb he-
lyen, mint egy kellemes 
fürdőhelyen. Vajta külön-
leges értéke a vonzó kör-
nyezetben fekvő, ásványi 

anyagokban gazdag hévíz-
fürdő. A hajdúszoboszlói 
és a sárvári vízhez hason-
lítható termálvíz sótartal-
ma literenként 1.8 gramm. 
A gyógykezelés ivókúrá-
val is kiegészíthető. A leg-
újabban feltárt kútja 67,5 
celsius fokos hévizet ad, 
mely a hazánkban talál-
ható valamennyi termál-
víznél nagyobb arányban 
tartalmaz jodidot és flu-
oridot, sótartalma pedig 
literenként eléri a 18 ezer 
milligrammot.

Jövő héten folytatjuk 
újabb izgalmas helyek, kel-
lemes és hasznos kirándu-
lócélpontok felfedezésével.                                                                                                                                 

 -mátay-

Hegyen-völgyön a Dunáig
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Tőzikék millióitól borult fehérbe a csáfordi erdő
Csodálatos látványt 

nyújt kora tavasszal a 
Fertő-Hanság Nemze-
ti Park területén lévő 
csáfordjánosfai erdő, 
amikor a tőzikék fe-
hér virágai mesebeli 
tájjá varázsolják a vé-
dett ligetet. A tavaszi 
tőzike februártól akár 
március végéig is vi-
rágzik, virágzata apró 
fehér harangocskákból áll. A 
terület 1999 óta része a nem-
zeti parknak, súlyos bírság 
jár akár egyetlen szál virág 
letépéséért is. Becslések 

szerint 13-17 millió tövet 
számlál a virág helyi popu-
lációja. A csáfordi erdőben 
kialakított 4 kilométer hosz-
szú tanösvényen a látogatók 

a kihelyezett tájé-
koztató táblákról 
megismerhetik 
a virág jellegze-
tességeit, az erdő 
és a Répce folyó 
életét. A Répce a 
tavasz közeled-
tével elönti a tő-
zike tanösvényt, 
az ártéri terüle-
tek több száz éves 

tölgyeit. A tavaszi tőzike a 
víz levonultával fehéríti ki 
az erdőt, és virít nagy tö-
megben. (forrás: www.
sokszinuvidek.hu)

Utazás
4 

www.maroscipohaz.hu
Szfvár, Borszéki u. 3., h.-p.: 10-18, szo.: 9-13
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Kezdődjön jól a hét!
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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: 2018.03.15-04.15.
5 ÉV 

GARANCIA!!!

bruttó árak

Magyarpolány neve ha-
zánk határain túl is ismert, 
1990 óta a Nemzeti Örök-
ség része. A Bakony erdői-
nek ölelésében, festői szép-
ségű tájon fekvő településen 
hegy és síkság találkozik. 
A falu megőrizte régi tele-
pülésszerkezetét, emiatt a 

Petőfi utcát népi házaival 
együtt műemlékké nyilvá-
nították. A parasztházak Eu-
rópa Nostra díjban is része-
sültek. Az egyik épületben 
Tájházat alakítottak ki, ami 
múzeumként és alkotóház-
ként működik. Vallási elmé-
lyülésben lehet részünk, ha 

végigjárjuk a Kálvária stáció-
it a domboldalon. Felérve pe-
dig megcsodálhatjuk a falut 
és a gyönyörű tájat körülöt-
te. Kálvária-templomát a fáj-
dalmas Szűznek szentelték. 
Ebben a környezetben ren-
dezik meg minden év pün-
kösdjén a Polányi Passiót.

Virágba borult mandulafák köszöntik a tavaszt a Mecsekben
A mandula legjobb termőhelyei a kissé emelkedettebb, védett, déli domboldalak, elsősorban Baranya 
megyében, a Balaton-felvidéken, Vértesalján és Buda környékén. Az elmúlt hetek mínuszai és a nagy hó 
kissé késleltette a mandulafák virágzását. is. (forrás: www.sokszinuvidek.hu)

Már a hosszú hétvégétől 
sűrűbben járnak a kompok

A március 15-i hosszúhét-
végétől sűrűbben és tovább 
járnak a balatoni kompok.  
A Balatoni Hajózási Zrt. 
2018-ban is újragondolta a 
kompmenetrendet, és már 
január 1-től az 
utazási igé-
n y e k h e z 
jobban igazo-
dó északi parti indulást 
vezetett be. Március 14-től 
bevezeti a 40 percenkén-
ti járatindítást a balatoni 

kompokon, valamint es-
te meghosszabbított üze-
melési időben indulnak az 
utolsó hirdetett 
j á r a t o k , 
ezzel 

i s 
k iszolgá l-

va az első tavaszi 
hosszúhétvégétől várt 

emelkedett utasszámot a 
Balatonnál. (forrás: www.
travelo.hu)

Magyarpolány a Nemzeti Örökség része

A tengeribetegek rémálma 
ez a vízen úszó gömbhotel

A kapszulát a héten tet-
ték vízre, három ember fér el 
benne kényelmesen. A szin-
tek funkciója megcserélődött: 
a kétszintes gömb 
alsó részében 
helyezték el 
az ágyat, a fa-
lépcsőn elérhe-
tő felső szintet 
pedig kinyitották, és kinevez-
ték távolba révedő, relaxációs 
térnek. Kialakítottak egy fedél-
zetnek is alkalmas terasz-sze-
rű területet, aminek használa-
tát elsősorban a csillagfényes 
éjszakákon javasolják. Az úszó 
hotelt egy éjszakára 83 ezer fo-
rintnak megfelelő japán jenért 
lehet kibérelni. (forrás: www.
travelo.hu)
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•   Versenyképes juttatási csomag:
Min. bruttó 230 000 – 252 000 Ft juttatás (munkatapasztalattól 
függően; a cafetéria – már az első teljes hónaptól jár!; bónuszok: 
jelenlét, minőségi és termelékenységi mutatók alapján járnak)

• Akár egy új szakmát is kitanulhatsz - Előrelépési lehetőség 
• Hosszú távú munkalehetőség
• Családias és rendezett munkakörnyezet
• Ingyenes céges buszjárat

Amit elvárunk:
• Legalább általános iskolai végzettség  • 3 műszakos vagy 12 órás munkarend vállalása

Jelentkezz hozzánk!
Látogass el a Hanon Systems Karrier Portáljára, ahol jelentkezni tudsz az állásra: 

https://hanonsystems.karrierportal.hu/

Gyártósori operátorokat 
(Székesfehérvár)

Amit kínálunk:

Egy jó munkahelyen … 
… megbecsülnek és hosszútávra tervezhetek,

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

akár az egész családommal!

Ilyen munkahelyen szeretek dolgozni!
Szeretnél hasonlóan érezni munkahelyeddel kapcsolatban?

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

A székesfehérvári Hanon Systems Hungary Kft. közel 30 éve a régió 
egyik legnagyobb autóipari beszállítója felvételre keres: 

Jelentkezni lehet az allas@knauf.fr levelezési címre 
küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a tárgyban 

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

KNAUF Industries Hungary Kft. munkatársakat keres 
a következő pozíciókba:

Feladatok:
•  Tervezett és eseti karbantartások levezetése
•  Kapcsolattartási külső cégekkel
•  Alkatrészek beszerzése, megrendelése
•  Karbantartási munkák dokumentálása, tervek frissítése
•  Javaslatadás a fejlesztésekre, beruházások levezetése

Elvárások:
•  Szakirányú végzettség
•  Angol nyelvtudás

Munkaidő: állandó délelőtt 7-15:30-ig

Feladatok:
•  Részvétel a szerszámcserében
•  Gyártásindítás, gépbeállítás
•  Napi dokumentáció vezetés
•  Termelés támogatás

Elvárás:
•  Műszaki végzettség

Munkaidő: 5+2

Feladatok:
•  Termékek ellenőrzése, csomagolása
•  Dokumentáció vezetés

Munkaidő: 5+2
Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Bakony utca 4.
Amit kínálunk:  

• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria: évi bruttó 300.000 Ft

Karbantartási vezető

Szenior operátor

Operátor

Új oktatási centrum Miskolcon
Pénzügyi oktatási centrumot 

adtak át Miskolcon. Az új okta-
tási intézmény cél-
ja, hogy elősegítse 
az alapvető pénz-
ügyi ismeretek 
terjesztését a régi-
óban. A modern 
kiállító- és előadóterem pedig 
élményszerűvé teszi a fiatalok 
számára a pénzügyi ismere-
tek tanulását. A miskolci fel-
sőoktatási intézmény a pénz-
ügyi kultúrafejlesztésben élen 
jár. Az egyetem gazdaságtudo-
mányi kara évek óta az egyik 

leghangsúlyosabb kutatási te-
rületként kezeli ezt a témát, 

tavaly pedig beve-
zették a pénzügyi 
kultúra tantárgyat 
is. Az új központ a 
lakossági pénzügyi 
tudatosság és az 

üzleti kultúra fejlesztését tűzte 
ki céljaként. Az új kutatási ered-
mények, az innovatív technoló-
giák, a modern fizetési rendsze-
rek folyamatos megismerése és 
azok továbbítása a célja az in-
tézmény dolgozóinak. (forrás: 
www.profession.hu)

Állásinterjú utáni köszönőlevél
Ne csak az interjún kelts 

jó benyomást, hanem az ál-
lásinterjú után is – erre való 
a köszönőlevél. Viszonylag 
kevesen ismerik, pedig rend-
kívül hasznos lehet! 

A köszönőlevelet az állás-
interjú után szokás elkülde-
ni az interjúztatónak, hogy 
– ha valóban pozitív benyo-
másokat keltett benned az 
interjú -, elmondd benne, 
hogy örülsz a lehetőségnek, 
szimpatikusnak találtad a 
kollégákat/munkahelyet, 

stb. Gyakorlatilag ez egy 
visszaigazolás, hogy részed-
ről pozitívan zárult az in-
terjú, és továbbra is érdekel 
az állás.

Ezen kívül célja még, 
hogy választ adjon, vagy 
kifejtsen egy olyan kérdést, 
amire nem jutott elég idő 

az interjú közben, vagy az 
interjúvolt nem tudott át-
gondolt, megfontolt választ 
adni. Ezek kizárólag a tech-
nikai kérdésekre vonatkoz-
nak  A legideálisabb az in-
terjú utáni napon küldeni. 
Tiszta fejjel kelsz fel Te is, 
az interjúztatód is, valóban 
volt időd kérdéseken gon-
dolkozni (vagy a fennma-
radtakat megválaszolni), és 
ítélet sem született még ró-
lad a HR-es részéről. (forrás: 
www.cvonline.hu)

Kik kapnak többletpontot az emelt szintű érettségiért?
Májusban kezdődik a 2018-as tavaszi érettségi szezon, az emelt szintű érettségiért csak akkor jár 
50 többletpont, ha a felvételiző olyan tantárgyból dönt a nehezebb vizsga mellett, amely a kiválasztott 
szakon kötelező vagy választható érettségi tárgy, és azon legalább 45 százalékos eredményt ér el. 
(forrás: www. eduline.hu)
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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� .

VT Plas� c Gyártó K� .
Operátor

Gépkezelő
Galván gépkezelő

Raktáros 
Logisz� kus (középfokú végze� séggel)

Versenyképes ju� atási csomag

Autóelektronika = VIDEOTON
Éves szinten 50 millió elektronikát 
gyártunk az autóipar számára. Ez azt 
jelen� , hogy minden egyes Európá-
ban készült autóban átlagosan 3 db VIDEOTON által gyárto�  
elektronika található.

Videoton Holding ZRt.

Műszaki rajzoló
Épületgépész 

Villamosmérnök 
Stratégiai beszerző 

- mechanikus anyagok 

A pozíciók bővebb leírása a Karrier oldalunkon megtalálható

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

Tesz� rás: 2018. 03. 19. 10 óra

Elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végze� ség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
• 3 műszak vállalása (5+2)

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

MUNKAKÖRBEN 
AZONNALI KEZDÉSSEL!

JELENTKEZZ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN
MASTERPLAST KFT.

 CSATLAKOZZ 
HOSSZÚ TÁVRA

EGY JÓ CSAPATHOZ!

§

§

FELADATOK

§

§

§

§

IDEÁLIS PÁLYÁZÓNK

Állandó, 30%-os műszakpótlék§

240 000 Ft§

 több mint 10 féle Cafetéria§

Bejárás támogatás 15 Ft/km§

bérlet 86%
 bónusz§

növekvő havi §

teljesítménybér
50 000 Ft§

SZÉLESKÖRŰ JUTTATÁSOK

VERSENYKÉPES, 184.000 FT-OS ALAP- ÉS
15.000 FT-OS TELJESÍTMÉNYBÉR MELLETT, 

MŰSZAKPÓTLÉK, CAFETÉRIA ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

TAKARÍTÓ 
FÉRFI

munkaerőt keresünk   
az Arconic-Köfém Kft.  

ipari területére:

•  munkavégzés napi 12 órában
•  havonta csak 14-15 munkanap, 

havi 174 munkaóra
•  plusz  túlóra lehetőség
•  ipari takarítói előélet előnyt jelent
•  a tiszta munkaruhát biztosítjuk

•  bérezés havi 200.000 Ft  
bejelentett bruttó alapbér

•  havi nettó 20.300 Ft béren  
kívüli juttatás!

•  13. havi fizetés
•  vidéki bejárás 86%- át térítjük

Elérhető nettó: 153.300 Ft havi 
jövedelem + 13. havi fizetés

Jelentkezni önéletrajzzal  
rendmesterek@freemail.hu  

e-mail címen.

Információ: Nagy György 
06/30/9471-598

GÉPKOCSI-
VEZETŐT 

keresünk 
(1 főt) darusvizsgával, 

nyakdarus teherautóra,
alkalmi munkára. 

Nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06-30/450-8781

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

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      

Felnőttképzési eng.szám: E-000261/2014

EMELTSZINTŰ OKJ KÉPZÉSEK  
távoktatásban, korhatár nélkül, szombati napokon

VÁM-JÖVEDÉK-TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ 
PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ
Indulás: 2018. március 24.

 ONLINE jelentkezés: www.oktoplusz.com
Tel.: 20/917-7738 , 22/503-588

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

Belendült az ipar
Az ipari termelés volu-

mene 6,9 %-kal nőtt az elő-
ző év azonos időszakához 
mérten 2018. januárban. Az 
előző hónaphoz viszonyítva 
a szezonálisan és munka-
naptényezővel kiigazított 
ipari kibocsátás 1,5 %-kal 
emelkedett.  Az ipari export 
volumene 4,9 %-kal megha-
ladta az egy évvel korábbit. 
A feldolgozóipari exportér-
tékesítésen belül a 35 %-ot 
képviselő járműgyártás ki-
vitele 3,4 %-kal nőtt. A má-
sik meghatározó alág, a fel-
dolgozóipari export 15 %-át 
adó számítógép, elektroni-
kai, optikai termék gyártá-
sának külpiaci eladásai 7,9 
%-kal emelkedtek. (forrás: 
www.vilaggazdasag.hu)

Majdnem minden negyedik budapestire jut egy cég
Az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások tekintetében Budapest vezet, 226 darabbal, a második Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye (205), harmadik Bács-Kiskun (197), de közel van a képzeletbeli dobogóhoz Békés (191) és Zala megye 
(189) is – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal tanulmányából, ami a 2017. december 31-i adatokon alapul. Komárom-
Esztergom megyében viszont csak 136 regisztrált vállalkozás jut ezer lakosra, Nógrádban 124, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében pedig 116. (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.

Jelentkezni szakmai  
önéletrajzzal a 

karrier@feha.hu 
email címen lehet.

Gépipari  
ajánlatkészítő 

technikus/ 
mérnök

Elvárás: 
forgácsoló cégnél szerzett  

többéves üzemvezetői tapasztalat, 
német nyelv ismerete  

írásban és szóban
Előny: 

projektvezetői tapasztalat

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Külföldi nyári 
gyakorlat?

A külföldi ösztöndíjak 
ma már nemcsak a legki-
válóbb hallgatók számára 
elérhetők: napjainkban a 
külföldi részképzés vagy 
szakmai gyakorlat a felső-
oktatási tanulmányok ter-
mészetes része. Március 30-
ig pályázhatnak Campus 

Mundi ösztöndíjra azok a 
fiatalok, akik nyáron kül-
földi szakmai gyakorlatra, 
vagy az őszi félévben egy 
másik ország egyetemére 
utaznának ki. Az egysze-
rűsített pályázati folyamat-
nak köszönhetően kevesebb 
adminisztrációval benyújt-
ható a pályázat, és az átla-
gos tanulmányi eredmény 
egy megalapozott, kidol-
gozott motivációs levéllel 
már garantálja a támoga-
tás megszerzését A prog-
ram keretében felsőoktatási 
hallgatók a világ szinte bár-
melyik országába utazhat-
nak részképzésre, szakmai 
gyakorlatra vagy rövid ta-
nulmányútra. 2016 és 2021 
között 6,6 milliárd forintos 
forrásból mintegy kilenc-
ezer egyetemi és főiskolai 
hallgató nemzetközi tapasz-
talatszerzése támogatható a 
programban. (forrás: www.
eduline.hu)

A cserkeszőlői fejlesztés 250 új munkahelyet teremt
A Kontaset Vázszer-

kezet Gyártó és Szol-
gáltató Kft. és a kínai 
T&S Communications 
Co. Ltd. együttműkö-
désével valósul meg 
az optikai kábel és 
csatlakozó üzem. Az 
alapkövet már letették 
a cserkeszőlői ipari 
parkban, az összesen 
1,2 milliárd forint értékű 
zöldmezős beruházás rész-
ben európai uniós forrásból 
valósul meg. A projekt mint-
egy 200-250 új munkahelyet 

teremt, és hozzájárul majd 
a Cserkeszőlőn és környé-
kén élők életkörülményei-
nek javulásához. A Kontaset 
Kft. cégvezetője fontosnak 

tartja a fogyasztói 
igények kiszolgálá-
sát, és elképzelhe-
tőnek tartja, hogy 
egy évtized múl-
va a 6G válik alap-
szintű adatátviteli 
sebességi elvárás-
sá, az internetre pe-
dig még több okos 
eszközzel akarnak 

majd kapcsolódni. Éppen 
ezért fontos az optikai szál, 
amely a jövőt kiszolgáló 
technológia. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)
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munkatársakat keresünk móri munkavégzéssel, 
akik vállalják a 3 műszakos munkarendet.

AMIT KÍNÁLUNK:
• kezdő kereseti lehetőség akár bruttó 230.000- 270.000 Ft • 12 órás 
munkarendben + 10.000 Ft/ hó folyamatos pótlék • heti 38 órás munkavég-
zés 30 perces munkaközi szünetekkel • munkatársi ajánlási bónusz nettó 
100.000 Ft minden új munkatárs után • ötletpénz, jubileumi jutalom • ha-
tározatlan idejű munkaszerződés, hosszú távú munkalehetőség • ingyenes 
sport- és masszázs szolgáltatások • ingyenes céges buszjáratok

OPERÁTOR és 

TARGONCAVEZETŐ 

Jelentkezni a hr.mor@benteler.com e-mail címen 
fényképes önéletrajz elküldésével lehet. Telefon: 22/881-172

     9

Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!
2018. ÁPRILIS 1-JÉTŐL 
RENDKÍVÜLI BÉREMELÉSSEL 

Amit kínálunk:
•  megemelt, versenyképes fizetés,  

180 000–210 000 Ft  
bruttó alapbér,

•  átlagon felüli műszakpótlék: 
20% délután, 60% éjszaka,

•  jelenlétösztönző: 
évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),

•  negyedéves bónusz: maximum 42%,
•  cafeteria: éves bruttó 300 000 Ft,
•  bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:  

bruttó 50 000 Ft,
•  dolgozói ötletek jutalmazása/hónap  

dolgozója (negyedévente  
bruttó 10 00 Ft),

•  ingyenes helyi és vidéki buszjáratok,
•  élet- és balesetbiztosítás,
•  ingyenes sportolási lehetőség,
•  stabil munkahely egy multinacionális  

vállalatnál,
•  hosszú távú munkalehetőség,  

határozatlan idejű szerződéssel,
•  családias jó munkahelyi légkör.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, küldd el 
önéletrajzod az allasfehervar@mdlz.com e-mail címre 
vagy a Győri Keksz Kft. 8000 Székesfehérvár, 
Holland fasor 8. postacímre.

várjuk jelentkezésedet 
székesfehérvári üzemünkbe

GÉPKEZELŐ munkakörbe. 
TRÉNING STÚDIÓ KFT

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: (22) 379-604, (22) 327-503

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

www.treningstudio.hu

Induló OKJ 
tanfolyamaink:

(E-000352/2014/A001-019)

• Hegesztő (AWI, CO) 
• Emelőgép-ügyintéző
• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

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

Német tulajdonú autóipari cég, munkatársakat keres, elsősorban 
férfiakat azonnali kezdéssel, Székesfehérvárra.

Betanított munka, válogatás!
210 000 Ft/hó • 3 műszakos munkarend

• Utazási költségtérítés 
• Cafetéria • Határozatlan idejű szerződés

Érdeklődni a palyazat.palyazat@formeld.com vagy 
a 0670/426-3417-es telefonszámon.
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

10

Bármely két termék 
vásárlása esetén az 

olcsóbbat féláron adjuk!

kérdezz! f

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

Megállíthatatlan a magyar építőipar
Idén januárjában az épí-

tőipari termelés volumene 
43,2 százalékkal megha-
ladta az egy évvel koráb-
bit. Mindkét építményfő-
csoport termelése nőtt: az 
épületek építésének volu-
mene 48,4, az egyéb épít-
ményeké 33,4  %-kal. A 

szezonálisan és munka-
naphatással kiigazított in-
dexek alapján januárban 
az építőipar termelése 6,4 
%-kal emelkedett az elő-
ző havihoz mérten. Előb-
biek növekedése az ipari 
épületek mellett lakóépü-
letek, oktatási épületek épí-
tésének eredménye, utób-
biak esetében a termelés 
gyorsforgalmi utak építé-
se, valamint vasútfelújítási 
munkák és közműépíté-
sek következtében bővült 

2018 januárjában az elő-
ző év azonos hónapjához 
képest – jelentette a Köz-
ponti Statisztikai Hiva-
tal (KSH). (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Cserepek, amik különlegessé 
teszik otthonunkat

Egy elhasználódott cse-
rép arra jó, hogy kitaláljuk, 
hogyan varázsoljuk újjá. 
Szükséges anyagok: levegőn 

száradó gyurma, nyúj-
tó, amivel szétgyúrjuk a 
gyurmát, agyag cserép, ak-
ril festék, amivel mintákat 

készítesz pl. filc kupakja… A 
gyurmát vékonyra kinyújt-
juk, majd szépen ráigazítjuk 
a cserépre, úgy, hogy a fel-
ső karimájára ne kerüljön 
a gyurmából. A formát (ez 
esetben a filctoll kupakját) 
belenyomogatjuk a gyur-
mába. Várjunk egy napot, 
hogy a gyurma megszilár-
duljon. Lefestjük az egészet 
akril festékkel. ha nem fe-
dett rendesen, akkor több 
rétegre is szükség lehet. A 
mintát kedvünkre változ-
tathatjuk. (forrás: www.
sokszinuvidek.hu)

Halálos vétek: Az „olcsó, de jó” 
 Önnél is előfordulhat, hogy 

a házépítésre szánt korlátozott 
büdzsé miatt önhi-
báján kívül a legol-
csóbb ajánlatot fo-
gadná el, hiszen a 
kivitelezők a mun-
ka megszerzésének 
érdekében mindent 
megígérnek. Alapszabály, 
hogy a bekért ajánlatok közül a 
legolcsóbbat és a legdrágábbat 
az elbírálásnál alapban hagyja 
ki! Nagyon fontos, hogy az ösz-
szes kapott ajánlatot tételesen 
nézze át és csakis az almát az 

almával hasonlítsa össze, és ne 
a körtével, hiszen csak így kap-

hat egységes képet. Egy 
tipp: ha nincs 
meg a szüksé-
ges pénzügyi 
keret, akkor in-
kább próbáljon 
meg egy szim-

patikus kivitelező-
vel vagy termékforgalmazóval 
megegyezést kötni. Kérjen to-
vábbi engedményeket esetleg 
fizetési haladékot, de nagyon 
fontos, hogy soha ne a legol-
csóbb ajánlatot válassza.

Nagy változások történtek a csokban
Március 15-től lépett életbe a csok egyszerűsítéséről szóló új rendelet. Az egyik legfontosabb 
változtatás a már ingatlannal rendelkező családokat érinti, de könnyebben vásárolhatnak a 
külföldiek és az adminisztráció is egyszerűbb lesz. (forrás:www.vilaggazdasag.hu)
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HÚSVÉTI AKCIÓ!

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

(nyílászárók és tartozékaik, redőnyök, szúnyoghálók)

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

TAVALYI 

 ÁRAKON!
MINDEN TERMÉKÜNKRE 

KEDVEZMÉNYT
ADUNK!40%

Érv.: 2018. 03.16–03.31-ig

ÉPÍTŐANYAG • FÜRDŐSZOBA • BARKÁCSÁRU • FESTÉK

Az akció időtartama 2018.03.16-2018.03.31-ig vagy a készlet erejéig. Az árak bruttó árak.

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 98.
+36 22 223-949 • info@ujhazfehervar.hu • www.ujhazfehervar.hu

Nyitva tartás: H-P.: 7:00-17:00 • Szo.: 8:00-12:00

ÉLETRE ÉPÍTVE
SEREGÉLYESI ÚT

999 Ft/m2

460 Ft/m2

sterndAch 
hőtükrös 
párazáró 
fólia 60 m2-es 
tekercsben

sterndAch hőtükrös 
öntapadó alumínium 

ragasztószalag 5 cm x 50 m

sterndAch 
hőtükrös 
párazáró 
fólia 60 m -es 

sterndAch 
hőtükrös 
párazáró 
fólia 60 m2-es 

ragasztószalag 5 cm x 50 mragasztószalag 5 cm x 50 m

89 Ft/m2

ragasztószalag 5 cm x 50 mragasztószalag 5 cm x 50 mragasztószalag 5 cm x 50 m

610 Ft/tekercs

ÉPÍTŐANYAG • FÜRDŐSZOBA • BARKÁCSÁRU • FESTÉK
Knauf Insulation MPN Plus 037 
10 cm 5,76 m2/bála környezetbarát 
födém, álmennyezet válasz- 
és külső falak szigeteléséhez

0,037 
W/m*K

Isover Akusto 4+50 twin 5 cm 
18 m2/bála tetőtér és 
válaszfal hangszigetelő fi lc

Isover Akusto 4+50 twin 5 cm 
18 m
válaszfal hangszigetelő fi lc

0,04 
W/m*K

λ

λ

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

396.000 Ft

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

Heti akció: Dupla sír ára: 

ALBA GRÁNIT

Akció ideje: 2018.03.16-03.28-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

Megalkották a szuperfát,  
ami olyan erős, mint az acél

A kutatócsoport kétlép-
csős eljárást alkalmazott a fa 
sűrűségének drasztikus nö-
velésére, ezáltal megerősít-
ve az erejét a hagyományos 
faanyag tízszeresére. Olyan 
erős, mint az acél, de hatszor 
könnyebb. Tízszer nagyobb 
erőkifejtést vesz igénybe az 
eltörése, mint a természe-
tes fa esetén. A folyamat 
elején ugyanakkor hajlítha-
tó és formázható is Ez a fa 
autókban, repülőgépekben, 

épületekben és gyakorlati-
lag mindenhol felhasznál-
ható, ahol korábban acéllal 
dolgoztak

A szuperfa további kü-
lönleges képessége, hogy 
fenntartható forrásokból 
származik. A University of 
Maryland tudósai egy átlát-
szó fát is létrehoztak, ami 
akár az üveg és a műanyag 
fenntarthatóbb alternatívája 
is lehet majd egy napon. (for-
rás: www.sokszinuvidek.hu)

Elárulták a gyors 
ingatlaneladás receptjét

Budapesten átlagosan 30-
60 nap alatt talál gazdára egy 
eladó ingatlan, de ha odafi-
gyelünk a részletekre, akár 
két héten belül is értékesít-
hetjük a lakásunkat. Az in-
gatlan eladásakor az újdon-
ság ereje mindig óriási előny, 
ezért különösen fontos, hogy 

miként visszük piacra a la-
kást. Ha az ingatlant sikerül 
jól beárazni, a rákövetkező 
héten kirobbanó érdeklődés-
re lehet számítani. Az már 
a következő lépés, hogy a 
teljes vételár hogyan kerül 
kifizetésre. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Mennyibe kerül egy családi ház felépítése?
Ha meg tudjuk legalább 

nagyjából határozni azt, hogy 
hány m2 hasznos alapterületű 
lesz a jövendő családi házunk, 
akkor nagyjából azt is tudjuk, 
hogy ez a házmennyibe fog 
kerülni. Egészen egyszerűen 
a hasznos alapterület m2 értéket 
szorozzuk meg 250.000 Ft-tal 
(bruttó ár), és megkapjuk azt 
az összeget, amibe egy átlagos 
kivitelezésű családi ház kerül, 
telek nélkül. Átlagos kivitelezé-
sen inkább az igényszintet ér-
tem, azaz burkolatok, szerelvé-
nyek, felületképzések, beépített 

berendezések átlagos áron, át-
lagos minőségben.

Ez pusztán az épület árát tar-
talmazza „kulcsrakészen”, 
de nincs benne a kerítés, 
a tereprendezés, par-
kosítás ára. Ezekre 
még nyugodt szív-
vel számolhatunk 
legalább 1-3 millió fo-
rintot. A legkomolyabb tétel 
ezekből a kerítés lesz, ezen le-
het a legtöbbet spórolni. Lehe-
tőleg ne akarjunk 2 m magas 
falazott kerítést kovácsoltvas 
kapuval, ha nem bővelkedünk 

az anyagiakban, hanem érjük 
be egy egyszerűbb megoldás-
sal. Egy fedett teraszt, belé-
pőt, gépkocsi tárolót számol-

hatunk 100,000 Ft/
m2 áron. Általános-

ságban elmond-
ható, hogy egy 
három szobás, 

nappalis családi 
ház legalább 100 m2 hasznos 

alapterületű + teraszok + gép-
kocsi tároló, tehát a bruttó ára 
a háznak kb. 25 millió forint + 
kiegészítő helyiségek+kerítés, 
parkosítás+telek.
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Paparazzi
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Részletek az üzletben. Az árak az áfát tartalmazzák. 
Tel.: 20/356-4495, Tel./Fax: 22/389-007, Nyitva tartás: H-P: 900-1800, Szo: 900-1300. 

e-mail: butorhaz@szivarvanynet.hu web: www.fehervarbutorhaz.hu

FEHÉRVÁR BÚTORHÁZFEHÉRVÁR BÚTORHÁZFEHÉRVÁR BÚTORHÁZ
Szfvár, Őrhalmi u. 9.

Egyes termékeink akár 40%-kal olcsóbban megvásárolhatók!

Otthona kényelme

Sarokülő
már 89.900 Ft -ért

2 méteres 
blokk konyhák 
ajándék 
mosogató-
tálcával 
már 74.900 Ft -ért!
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Sarokétkező
már 57.200 Ft -ért

kényelmekényelme
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2 méteres gardrób
már 72.300 Ft -ért

Franciaágy
már 59.000 Ft -ért

Rugós, ágyazható kanapé
már 58.200 Ft -ért

97 éve született Romhányi, a rímhányó
Böbe majom, Doktor Bubó, vagy a két kőkorszaki szaki. Mindenki ismeri Romhányi Józsefet, csak legfeljebb nem tud róla. 
Pedig megérdemelné! Romhányi József Nagytétényben született 1921. március 8-án. Író, költő, műfordító. Eredetileg muzsi-
kusnak készült, a Székesfővárosi Felsőbb Zenei Iskolában tanult, brácsán játszott. 1951-től a Magyar Rádió dramaturgjaként, 
majd 1957-től az Állami Hangverseny- és Műsorigazgatóság művészeti vezetőjeként dolgozott, 1960–1962 között pedig a 
Magyar Televízió szórakoztató rovatának művészeti vezetője volt. 1962-től haláláig a Rádió Zenei Főosztályának dramaturgja.

Íme, Kylie Jenner luxusautója
A médiamogul-család 

alig 20 éves tagja, Kylie Jen-
ner egy limitált szériájú 

fekete Ferrarit vett magának, 
amelynek ára 1,4 millió dol-
lár, vagyis kb. 354,5 millió fo-
rint. A valóságshow-sztár és 
modell kislánya február 1-jén 
született, ezért mindenki azt 
hitte, szuper családi autót 
vesz. Az elvárásokra fittyet 
hányva azonban Kylie egy 
olyan Ferrarival ajándékozta 
meg magát, amiből mindösz-
sze 500 darabot gyártottak. A 
járgány elég durván luxus-
darabnak számít... (forrás: 
nuus.hu)

Borotváltan nem ismerik fel 
Hugh Laurie a közelmúlt-

ban elárulta, miként veri át 
rajongóit, hogy ne állítsák 
meg lépten-nyomon az ut-
cán. – Bármilyen hihetet-
len, elég csak megborot-
válkoznom. Az emberek 
a borostás arcomhoz van-
nak szokva, ha „jólfésült 
úriember” vagyok, első rá-
nézésre nem ismernek fel, 
és nekem ennyi idő elég ah-
hoz, hogy elmenjek mellet-
tük” – vallott trükkjéről dr. 
House megformálója. (for-
rás: borsonline.hu)

Turnéra indul az életműdíjas Omega
Tapsvihar közepette vet-

te át az életműdíjat az 55 
éves Omega a Fonogram-
gálán. A veterán zenészek 
úgy örültek, mint a gyere-
kek. Kóbor János betegsé-
ge miatt nem tudott jelen 

lenni a dicső estén, ám az 
együttes többi tagja élve-
zettel sütkérezett a siker-
ben. – Úgy érzem, hogy a 
díj egy új kezdetet jelent a 
zenekar számára – osztotta 
meg érzéseit a Borssal Ben-
kő László, a banda főnöke. 

A súlyos betegséggel küzdő 
Benkő most szemmel látha-
tóan jól érezte magát a bő-
rében, nem csoda, hiszen a 
közönség szeretete élteti. 
„Ha az előadó nem a színpa-
don van, akkor csak otthon 

tépelődik a saját gondolata-
in. Én nagyon sokat szenve-
dek lelkileg a „tökéletesség-
re” való törekvés miatt, de a 
színpad ebből kirángat, fel-
szabadít. Nekünk a jóisten 
ezt adta.” – mondta. (forrás: 
borsonline.hu)

Még fekve is dolgozhatsz, nem semmi...
Nem csoda, ha ezt a forra-

dalmi munkaállomást veszik 
mint a cukrot. 2016 decem-
bere óta kapható Kaliforniá-
ban, de egyre több megren-
delés fut be a világ minden 
tájáról. A billentyűzet és az 
egér se esik le akkor sem, 
ha az asztal függőlegesen 
áll, mert a dolgozó éppen 
elfekszik. Ráadásul nagyon 
egyszerűen mozgatható, 
így gyerekjáték beállítani a 

neked legkényelmesebb póz-
ba a munkaállomást. Kicsit 
az űrhajósok kiképzésekor 
használt 360 fokban pörgő 

masinára emlékeztet, de az 
Altwork Station sokkal ké-
nyelmesebb. Az utóbbi évek-
ben nagyon nagy hangsúlyt 
fektetnek különösen a kreatív 
iparágakban a minél kényel-
mesebb és vonzóbb munka-
feltételekre, az egyterű iro-
dák és munkaasztalok ideje 
elmúlni látszik, és ez a megol-
dás is mutatja, hogy dolgozni 
kényelmes testtartásban ér-
demes. (forrás: nuus.hu)

Kulka János remek formában van 
Bár színpadi szerepeiben 

még nem tér vissza, vasárnap 
este a Vígszínház közönsé-
ge a színpadon köszönthette 
Kulka Jánost. A színész kol-
léganőjével, Csákányi Esz-
terrel a 3. Magyar Filmdíj 
gálaestjén Herendi Gábort, 
a közönségdíjat elnyert, Kin-
csem című film rendezőjét 
szólította színpadra, és ad-
ta át neki a magyar Oscart.  
Az 59 éves színész a díját-
adót követő afterpartin is ma-
radt egy darabig, ahol szem-
mel láthatóan jókedvű volt. 
(forrás: borsonline.hu, fotó 
Puzzlepix/Zsigmond László)
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MÁRCIUSI AKCIÓ A KONTAKT OPTIKÁBAN!

Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy telefonon! Az akció március 31-ig érvényes!

•  Egyfókuszú rétegkezelt 
szemüveglencsék  már 3500 Ft/pár-ért!

•  Multifokális szemüveglencse akció!
•  Szemüvegkeretekre 

30-50% kedvezmény!
Szfvár, Várkörút 42. (a Travel utazási iroda mellett)  
tel.: 30/ 478- 8972, vagy 22/ 321-196
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–12 Ebédidő: 12.30–13.30-ig

30-50% kedvezmény!30-50% kedvezmény!30-50% kedvezmény!

BOND ÉKSZER * ZÁLOG
8000 Székesfehérvár, József A. utca 5-7., tel.: 22/329-830

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8., tel.: 22/333-752

TAVASZINDÍTÓ AKCIÓINK

Minden új 
arany ékszer 

vásárlása esetén
- 1000 Ft/gr

kedvezményt adunk!

Minden óratípusunkból
15% kedvezmény

*
További 

5% kedvezmény 
törzskártyával 

rendelkező 
ügyfeleinknek

Ajánlat érvényes: 2018. 03. 19–29-ig, ezen belül a készlet erejéig.

60 éves lett Sharon Stone!
Lehet fű alatt öregedni? 

Egyértelműen, hiszen van 
rá eleven bizonyíték: Sharon 
Stone, aki ma lett 60, azaz 
hatvanéves. Erre azért nem 
volt felkészülve senki, igaz? 
Ebből az ügyes, méltóság-
teljes hozzáállásból talán el 
is lehet lesni valamit, úgy-
hogy az alábbiakban abból 
szemezgetünk, amit a korá-
ról, a gondolkodásmódjáról 
és az életviteléről mondott 
az elmúlt években.

„Öregszem én, csak élve-
zem is a dolgot. Szerintem 
ennyi az egész. Élvezem a 
koromat, élvezem az élete-
met, élvezem a családom-
mal töltött időt. Egyszerűen 
boldog vagyok. Mindenek-
előtt azt gondolom, hogy 
kortalan szépség nem léte-
zik. Ez csupán egy jelmon-
dat, épp ezért úgy vélem, 
hogy abszurd. Belső egész-
ségre és belső jólétre van 
szükségünk. Fizikai egész-
ségre, mentális egészségre, 
lelki egészségre. Néha szó 
szerint le kell ülnöm, hogy 
szembe nézzek magammal, 
és azt mondjam: „sokat öre-
gedtél, és teljesen megvál-
tozott a külsőd”. Nem le-
het mindig ugyanolyan a 

frizura, a smink, nem lehet 
mindig ugyanazokat az ék-
szereket hordani, nem le-
het mindig ugyanolyan az 

ember megjelenése. Már 
nem a csinos 32 éves lány 
vagyok az Elemi ösztönből.” 
– mondta. (forrás: nlcafe.hu)

Alice Walton a világ leggazdagabb nője 
A Forbes nyilvánosságra 

hozta a világ leggazdagabb 
embereinek 100-as listáját, 
amelyre összesen 10 nő fért 
fel. A legtehetősebb hölgy, a 
Walmart üzletlánc alapító-
jának lánya, a most 68 esz-
tendős Alice Walton a 16. 
helyen végzett 46 milliárd 
dollárjával. Őt követi a 18. he-
lyen Francoise Bettencourt 

Meyers és családja, akik a 
L’Oréal tulajdonosai. A 32. 

helyen végzett a német üz-
letasszony, Susanne Klatten. 
Rajtuk kívül még heten fértek 
be a férfiak uralta lista első 
száz helyezettje közé. A világ 
leggazdagabb embere egyéb-
ként Jeff Bezos, az Amazon 
webáruház alapítója lett, ne-
ki a becslések szerint össze-
sen 112 milliárd dollárja van. 
(forrás: life.hu)

Feledékeny? Akkor intelligensebb az átlagnál!
A Toronto Egyetemen el-

végzett tanulmány bebizo-
nyította, hogy azok a szemé-
lyek, akik mindig mindent 
megpróbálnak megjegyez-
ni, gyakran sokkal nehezeb-
ben képesek fontos döntése-
ket hozni, mint azok, akik 
nem akarnak minden apró 
részletet az agyukba tusz-
kolni indokolatlanul. 

Fontos tudni, hogy az 
agy hamar elfelejti az ir-
releváns részleteket, és 
inkább azokra a dolgokra 
összpontosít, amelyek se-
gítenek az igazán fontos 

döntések meghozatalában 
- idézi Richards-ot a CNN. 
Ugyan mélységesen tisztel-

jük azokat az embereket, 
akik a világ összes kvíz-
játékát képesek megnyer-
ni, attól még simán lehet, 
hogy a mérhetetlen művelt-
ség mögött praktikátlan és 

nehézkes döntéshozatal rej-
tőzik. A tanulmány szerint, 
ha túl sok adatot tárolunk 
a fejünkben, azok egyszer 
csak versenyezni kezdenek 
egymással, így az agyunk 
azonnal elveszíti a fókuszt, 
és elsiklik a dolgok felett, 
amelyeket viszont tényleg 
fontos lenne megjegyez-
nünk. Tehát azokat az in-
formációkat, amelyeket ma-
napság már egy kattintással 
beszerezhet az ember, to-
tál fölösleges megjegyez-
nünk, vallja Richards. (for-
rás: borsonline.hu) Egy este alatt feltöltötték az énekest

Szombat este hatalmas tö-
meg tombolt az Edda kon-
certjén, ahol Pataky Atti-
la csak úgy szívta magába 
a rajongók szeretetét. Attila 
nagyon boldog, ugyanis úgy 
érzi, beérett az elmúlt évek 
munkája. Az énekes szerint 
a zenéjük a világon bárhol 
megállná a helyét. Azt gon-
dolom, hogy ezzel a bulival 
engem legalább öt évre feltöl-
töttek szeretettel. Tényleg el-
képesztő este volt! - mondta 

el a Blikknek Pataky Attila. 
(forrás: ripost.hu)

Schwarzenegger 16 évesen 

Pedig akkor még nem is 
versenyzett. Régi képet posz-
tolt magáról a Terminátor az 
Instagramra, amin még csak 

16 éves, de már durva izmo-
kat növesztett magára. Pedig 
akkor még nem is verseny-
zett. (forrás: nuus.hu)
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Lapzárta ÉS MEGJELENÉS váLtozáS!

Kedves olvasóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy március 23-i és 30-i újságunk 

összevont lapszámként március 28-án jelenik meg.

Március 28-i újságunkba  
március 26. (hétfő) 16.45-ig

adhatják fel apróhirdetéseiket.

Megértésüket elôre is köszönjük!

A kutyák  jelenleg 
az ASKA 

menhelyen élnek.
  

30-317-4370. 
Székesfehérvár, 
Homoksor 7.

menhelyen élnek.menhelyen élnek.

FOGADJ 
ÖRÖKBE...

Bella: 5 éves, ivartalanított, erdélyi kopó hölgy. 
Jelenleg ideiglenes befogadónál lakik, ahol 
már szinte mindent megtanult. Szobatiszta, 
tökéletesen működik más kutyákkal. A pórázt 
valamiért nem kedveli, de ha családi házba 
költözik, akkor erre csak néha lenne szükség.

Bodi: Kis-közepes termetű, nagyon érdeklő-
dő i� ú legényke. Lassan már 2 éves lesz, itt 
van hát az ideje, hogy végre a saját otthonára 
vigyázzon.

Szmöre: Mókás a megjelenése, egy kicsit 
morcosnak is tűnhet a szakállával. Pedig ő 
még csak egy i� ú, akit minden érdekel, min-
denre fi gyel. Kan kutyákat nem kedveli, a 
lányoknak folyamatosan udvarol.

Boróka: 2 éves, ivartalanított leányzó. Picit 
nagyobb, mint a tacsi méret. Még most is 
anyukájával együtt lakik nálunk, így hát éli az 
örök gyerek életet. Tökéletesen alkalmazko-
dik más kutyákhoz is.

Tarajos: 4 éves, meghatározhatatlan fajtájú 
hölgy. Nemes egyszerűséggel magára hagy-
ta őt és társát a gazdájuk. Szépen beilleszke-
dett, gyorsan tanul. Udvari tartásra ajánljuk 
inkább.

Néró: 5 hónapos, németjuhász jellegű le-
gényke. Úgy érkezett hozzánk, hogy nem 
csak a nyaka, de még a lába is össze volt lán-
colva. Így dobták ki. Azóta már kezd megnyu-
godni, és elhiszi, hogy a kéz simogatni is tud.

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

Szabadbattyánban 6km-re Szfvártól
851m2-es építési telek eladó. Sorház
építésre is alkalmas. Ár: 4.950.000Ft
tel:06-70/207-0719

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

GARÁZS

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

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

• Lovasberényben, 58 nm-es, 1+3 szo-
bás, tégla sorházi lakás eladó. Irányár:
8,9 M Ft. Tel: 06-70/469-3370

• Gárdonyban1+ 2 félszobás, felújított,
téliesített nyaraló eladó: 16.5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3430

• Belváros közelében 2 szoba hallos,
53 nm-es, 4. em-i panellakás eladó:
14,6 M Ft. Tel: 06-70/716-8580

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

• Köfém lakótelepen 3. em-i, 2 szobás,
49 nm-es lakás eladó: 15,6 M Ft. Tel:
06-70/388-5905

• Belvárosban földszintes, 38 nm-es
téglalakás, saját tárolóval eladó:
18,25 M Ft. Tel: 06-70/388-5905

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

• Palotavárosban 4. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó. Irányár.: 15,5M
Ft. Tel: 06-70/469-3370

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

16.000.000Ft-ért 2 szobás erkélyes la-
kás Vizivárosban
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2593
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

Széna téren 2 szobás erkélyes lakás
17.300.000Ft www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2594 tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Eladó ingatlan 250 négyszögöl, Nyárfa
u. 6. 13,5 MFt, tel:06-20/5952-490

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

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

Debrecen, Csapókertben, 300nm eme-
letesház 300nöl kerttel, dupla garázzsal,
3-fázissal eladó, kiadó. 41,5MFt. 06-20/
357-8924

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

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

Öreghegyen újszerű 2+2 félszobás sor-
házrész pihenőkerttel, garázzsal, te-
rasszal eladó. 20-9160-575

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

Most épülő önálló, nappali + 4-es, egy-
szintes ház, novemberi átadással eladó.
Ár: 63 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Polgárdin felújítandó téglaház eladó.
Irányár: 11 MFt tel:06-70/398-9734

LAKÁS

A Vízivárosban eladó egy magasföld-
szinti, 2 egész szoba + 2 galériás, jó ál-
lapotú, cirkófűtéses lakás. Irányár: 21,9
M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Siófok központi részén másfél szobás tégla
lakás eladó! 18MFt 0630/8792925

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

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

Rádió úton 61 m2-es, tégla építésű,
magasföldszinti lakás eladó. Tel:06-30/
2969-472

Székesfehérváron új építésű 80-90
m2-es lakások kis kerttel fedett gépko-
csi beállóval eladók. 20-9160-575

Sukorón nagy méretű, panorámás tel-
ket keresek. Tel: 06-30/348-9098

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Székesfehérvár, Körösi utca 210. hob-
bikert faházzal (12m2),580m2 telken,
minőségi kerítés, villany, fúrt kúttal ela-
dó. 1.790.000Ft, érd:06-22/341-427

JÁRMŰVEK

Keresek szép, eredeti állapotban meg-
őrzött járműveket. Régóta porosodó is
érdekel. Trabant, Wartburg, Simson stb.
06/30/976-9100

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL

Munkájára és önmagára igényes férfi
és női takarító munkatársat keresünk
Mór Ipari Park területére teljes,igény
esetén részmunkaidős foglalkoztatás-
ban,2 műszakban. Érdeklődni a 06/20-
356-3009 vagy a 06/30-431-0752-es
telefonszámon.

A várpalotai Albert Work Interaction Kft.
Awi-Alu hegesztőket keres Pákozdra,
két műszakos munkarendbe kiemelt
bérezéssel. Érdeklődni: E-mail cím:
albertworkinteraction@gmail.com Tel.:
06/70/398-50-38

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

Móraagro Kft. székesfehérvári telephe-
lyére gyakorlott raktáros-targoncást ke-
resünk. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal
a szekesfehervar@moraagro.com cí-
men lehet.

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!

A Dunamag Kft. fóliasátorral rendelkező
partnereket keres paprikamag termesztésre,
májusi ültetéssel. Jelentkezni lehet telefonon
Turza Pál +36-30-567-8545, e-mailben du-
namagkft@freemail.hu

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

KIADÓ INGATLAN

Székesfehérváron szoba kiadó
munkásoknak fürdővel, felszerelt
konyhával. 2.500 Ft/fő/nap. 06-31/
781-9391

Székesfehérváron albérleti szoba
fürdővel, felszerelt konyhával diá-
koknak, munkásoknak kiadó. 06-31/
781-9391

Székesfehérváron belül keresek kiadó
telephelyet teherautóknak, lehet őrzött.
Tel:06-70/948-0387

Kiadó 54 m2-es lakás újszerű, erkélyes,
2. emeleti. Telefon: 06-30/528-4067

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.
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Bébiszitterkedést vállalok tel: 06-70/
361-0634

FESTMÉNYVÁSÁR
SZÉKESFEHÉRVÁR, Fehérvári Civil
Központ (volt Technika Háza) Rákóczi u. 25.
március 16. péntek 11-18 óráig
március 17. szombat 9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

FOGLALJON SZÁLLÁST NAGYKER ÁRON!:
www.szekelyerno.hu

Tavaszi készleTkisöprés
a Férfi Divatban a Fő után!
Márkás férfi ingek, pulóverek,

pólók20-30%,minden fehér ing40%,
kifutómodellek50% engedménnyel.

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

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

Megbízható, gyakorlattal rendelkező
gondozónő idős beteg segítését, gondo-
zását vállalná, akár 24 órában is. (Váltó-
társ is lennék.) +36-70/202-2309

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

Kétkerekű, háromkerekű elektromos
kerékpár, gyerek, felnőtt kerékpár, kere-
kesszék, babaetetőszék, kerekes fürde-
tőszék, Babetta. 06-20/380-8974

OKTATÁS

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

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)

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

Kerti munkát vállalok 1000 Ft/óra.
Elektromos láncfűrész 12.000Ft-ért ela-
dó. 06-20/272-5107

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

Vásárolok könyveket, hagyatékot, fest-
ményt, porcelánt, bizsut, órákat. 0620/
556-7141.

Tűzifa! Vegyes, kemény 12000 Ft/m3,
aprítva, szállítással. 06-30/30-68-268
(AA5999451)

Tűzifa erdei m3-ben 20.000 Ft-tól (cser,
tölgy, bükk). 06-30/746-2244. AA-
5593967

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

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

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

Aluminíum csónak eladó. Irányár:
70.000 Ft. 06-22/320-831

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

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

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

BÚTOR

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

Eladó 3 személyes rekamié, dohányzó
asztal, 2db fotel tel:06-30/343-9043

HÁZTARTÁSI GÉP

60 literes gázzal, villannyal működő hű-
tő 20.000 Ft-ért eladó. 06-22/317-001

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

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje; bá-
dogozás, csatorna, beázás elhárítás; előtetők,
garázsok építése; fedlapcsere; tetőtér beépí-
tés, szigetelés; Lindab tető új, tető cserepezés.
0630-899-6270

FAKIVÁGÁS,ZÖLDHULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
sövénynyírás, bozótírtás, fűkaszálás,

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

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

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

Kertészeti szolgáltatás,
tavaszi metszés
70/283-1195

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

Tetőszigetelés garanciával!
Beázásokmegszüntetése.Kőműves - festőmunkák
06-20/313-7014

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

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

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

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

Német beszédcentrikus nyelvoktatás,
külföldi munkára való felkészítés min-
den szinten 06-70/361-5769

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

Gitároktatás kezdőknek, haladóknak
igény szerinti időbeosztással. Tel: 06-
20/5384773

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

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

Kertek karbantartását, metszést, fűnyí-
rást, zöldhulladék szállítását vállalom.
Tel.: 06-20/546-5918.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Bádogozás (ereszcsatorna, fedések,
díszműves munka) egyéni igények sze-
rint! Érd.: 06-70/582-3022.

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

Ajándékozzon aranyékszert
tavaszi kollekciónkból!

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

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

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

VÍZ-, fűtésszerelés. Tel.:06-30/988-27-
25

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS,
BURKOLÁS, VILLANYSZERELÉS,
LAKÁSOK – HÁZAK

TELJES FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
30/424-6074

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

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45%

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyelmárcius2–31-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,
roletta,harmonika-ajjtó,nappernyyőkészítés

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

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

ÁLLAT

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

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

TÁRSAT KERES

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

165/65/55 éves független férfi komoly
kapcsolat céljából keresi, korban hozzá-
illő közepes testalkatú független hölgy
társát. 06-30/613-3410

Jólszituált harmincas férfi 24-33 év
közötti csinos hölggyel ismerkedne
tel:06-70/512-2521

56 éves keveset látó férfi keres hölgyet,
élettársnak, szegények is hívhatnak 06-
20/527-7977

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

60 éves férfi társat keres hölgy és fiatal
lányok hívását várja 06-20/527-8070

ÉPÍTŐANYAG

RÉGISÉG, ÉKSZER

Magas áron vásárolok készpénzfizetés-
sel mindennemű régiséget, bútorokat
(koloniált is), dísztárgyakat, festménye-
ket, hanglemezeket, alpakkákat, ezüst-
neműket, bizsukat, csipkéket, órákat,
érméket, kitűntetéseket, stb. Gyűjtemé-
nyeket! Hagyatékokat! Díjtalan kiszál-
lás, értékbecslés! Szegvári Mónika
0620-365-1042, antikceg@gmail.com

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

Székesfehérvári munkahelyre vagyo-
nőr kollégát keresünk érvényes engedé-
lyekkel. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal: recepciosvagyonor@gmail.com

Nemzetköziésbelföldi kamionsofőröket keresünk
azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel, 24 tonnás
autókra. Érdeklődni: 70/699-3483 telefonszámon.

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

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

ALKALMAZOTTAT felvesz ingatlaniroda
fő vagy másodállásban (alapbér+ juta-
lék). 0630334 5262.

VEGYES
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 
ALBA-PRO NYELVSTÚDIÓ, 

8000 Székesfehérvár, Pető�  S. u. 5. 2. em.  
info@albapronyelvstudio.hu

(GINOP-6.1.2-15-2015-0001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt)(GINOP-6.1.2-15-2015-0001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt)

Gondot okoz a számítógép, internet 
vagy az okoseszközök használta?

INGYENES ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLÓI 
TANFOLYAM INDUL SZÉKESFEHÉRVÁRON 

  2 x 35 óra délután, 
munkaidő után, 
• ismerkedés a számítógéppel, 
   internet használata
• okostelefon, tablet, notebook 
   funkciói, használata

  hetente két alkalom 
(16-65 éveseknek)

Jelentkezzen március 30-ig! Telefon: 22/322-836

70 ÓRA70 ÓRA70 ÓRA

INGYEN!
INGYEN!
INGYEN!

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

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. 
29

www.jsi.huwww.jsi.hu

GUMISZERVIZ
FUTÓMŰ
FÉKJAVÍTÁS
OLAJCSERE

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

TAVASZI ÁRUCSERE!!! 03.19. HÉTFŐ
TAVASZI EXTRA KABÁTVÁSÁR FELNŐTT ÉS GYEREK 

03. 21. SZERDA
TAVASZI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB

03. 22. CSÜTÖRTÖK

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

NADRÁGVÁSÁR 190 FT/DB SOK FARMER 
03. 20. KEDD

TAVASZINYÁRI EXTRA GYEREKRUHA VÁSÁR 
03. 21. SZERDA

TAVASZI GYEREKRUHA VÁSÁR 50 FT/ DB   
03. 22. CSÜTÖRTÖK

EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR DARABÁRON 
03. 23. PÉNTEK

EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR DARABÁRON EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR DARABÁRON 

AKC
IÓ

 • AKCIÓ!

TŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFA
CSER, TÖLGY, 

BÜKK, GYERTYÁN
3100 Ft /q-tól

AKÁC 3400 Ft /q-tól
SZÁLLÍTÁSSAL

Telephely: Székesfehérváron 
a (volt) Vörösmarty Tsz.területén.

06-20/576-8530, 06-20/576-7740
EUTR.azonosítószám:  AA5834763

MINŐSÉG-MEGBÍZHATÓSÁG

Székely megy a szomszéd faluba. Az 
asszony rimánkodik neki:
- Vigyél magaddal, Áron.
- Nem lehet.
- De kérlek, vigyél magaddal, elleszek én 
hátul a soroglyán is.
A székely hajthatatlan, elindul egyedül. 
Útközben kitör a vihar, és a villám belecsap 
a soroglyába. A székely hátrafordul a 
bakról majd így morfondírozik:
- Ej, pedig de szépen kérte...

- Hogy veszel rá egy szőke nőt egy London 
felé repülő gépen, hogy ne az ablaknál 
üljön?
- Azt mondod neki, hogy a London felé 
menő székek a középső sorban vannak.


