
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2018. április 6., 14. hét

Állás hirdetések: 
4.,5.,6.,7.,8.,14.,15. oldal
Megyei és multinacionális  

cégek állásajánlatai közül 
válogathat minden héten

Nagy kanállal merít a város a Mátyás-emlékévből…  3. oldal

Mátyás nyomában FehérváronAkác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
ForesT  
keményfa brikett  

100 Ft/kg
székesfehérvár,  

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

HÍVJON MINKET MOST:HÍVJON MINKET MOST:
2020 214 97 50 

További állásajánlataink:További állásajánlataink: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

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

www.jsi.hu

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

Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. 
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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

Caraván 
Használtruha 
ajánlat: 13. oldal

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

 Több mint 1000 
  fejér megyei ingatlan

 www.dh.hu

Parkolási lehetőség az udvarban.
 Nyitva tartás: H–P.: 9–17-ig, Sz.: 9–14-ig.

Székesfehérvár, Berényi út 5–3.
(Bútoráruházzal szemben) 

Cserepes szegfű vásár!   

Parkolási lehetőség az udvarban.

Évelő, balkon és 
egynyári növények. 

Futó begóniák, dáliák.
Virágföld és tápoldat kapható!
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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. április 6-tól 20-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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Jegyek válthatók elővételben: Székesfehérváron a Bolla Travelben,  
az ARÉV Csarnok büféjében és a www.tixa.hu weboldalon.

Bővebb információ: www.facebook.com/Retro-Show
Jegyek: elővételben 3.500 Ft - nézőtér és küzdőtér, helyfoglalás tetszőlegesen.  

a koncert napján 3.990 Ft.

NépmesePont lesz a Gárdonyiban
A Gárdonyi Géza Műve-

lődési Ház és Könyvtár 80 
millió forint vissza nem té-

rítendő támogatást nyert 
el. Ennek köszönhetően az 
intézmény magasföldszint-
jén, 160 nm-en alakítják ki 

a NépmesePontot, amely 
három, egymástól jól elkü-
löníthető funkciójú helyi-

ségből áll majd. A 
tervek szerint 33 
különféle progra-
mot – klubfoglal-
kozásokat, mű-
vészeti és alko-
tó csoportokat, 
élőszavas me-
semondást, me-
semondó verse-
nyeket, kulturális 

órákat, táborokat, pedagó-
giai workshopokat – szer-
veznek a következő három 
évben. 

Babaruhabörze és bolhapiac 
Gyermekeink felnevelése rengeteg kiadással jár, hamar kinövik a ruháikat és megunják játékaikat. Látogassanak el a 
Videoton étteremben április 15-én (vasárnap)8-12 óráig megrendezett börzére: jó minőségű baba, gyermek, tini vagy akár 
felnőtt ruhák, cipők, játékok, babakellékek, kiegészítők, babakocsik, kiságyak, mesekönyvek és még sok hasznos holmi 
vár gazdára. A belépés ingyenes! 

Dinnyés József koncertje
Dinnyés József lassan ötven 

éve vágott neki saját dalaival 
és kortárs költők énekelt ver-
seivel az egész magyar nyelv-
területet lefedő, évről évre is-
métlődő körútjának. Az im-
máron háromezerre rúgó dal-

kincs tulajdonosának. „Dalla-
mos közérzetem” című kon-
certje 2018. április 13-án kerül 
A Szabadművelődés Házában. 
A 18 órakor kezdődő esemé-
nyen versek és dalok hallha-
tók majd. A belépés díjtalan.

Boldogasszony- 
kiállítás nyílt 

Kortárs alkotásokból nyílt 
Boldogasszony-kiállítás 55 
művész munkáiból a Csók 
István Képtárban. A szobro-
kat, kerámiákat, textilműve-
ket, festményeket, grafikákat 
és fotókat bemutató tárlat töb-
bek között Jankovics Marcell, 
Melocco Miklós, Gyulai Lí-
viusz, Péreli Zsuzsa és Pet-
rás Mária alkotásaival szó-
lítja meg a látogatókat a Szent 
Istvánhoz kapcsolódó Boldo-
gasszony-hagyomány össze-
tett és sokrétű bemutatásával. 
A kiállítás május 2-ig látható.
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n Mint ismert, Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá vá-
lasztásának 560. évfordulója alkalmából emlékévet hirdetett 2018-
ra a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A Kárpát-medence magyar-
sága, így első számú királyi koronázó városunk, Székesfehérvár 
az emlékévhez kapcsolódva számos rendezvényt, konferenciát, 

kiállítást tart ebben az esztendőben. A nemzeti identitás, a magyarságtudat 
és a keresztény értékrend vitathatatlanul legemblematikusabb városa a mi-
énk, ahol nemcsak koronázták, el is temették egykori uralkodóinkat, így Má-
tyást is, akinek fejére 21 évesen, 1464. március 29-én, éppen e lapszámunk 
megjelentése előtt 554 esztendővel került korona Fehérváron – bár 1458-tól 
már ő uralkodott -, hogy aztán 26 évvel később, 1490. április 25-án ugyancsak 
itt, a Nagyboldogasszony-bazilikában kísérjék utolsó útjára.

Szent István mellett Má-
tyás nevéhez, tevékenységé-
het fűződik a legtöbb törté-
net, a legtöbb legendárium, 
népmese és monda, sőt, ta-
lán még több is, mint Álla-
malapítónkéhoz. Hunya-
di Mátyás igazán nagy for-
mátumú államférfi, kiváló 
és kemény hadvezér volt, 
ugyanakkor minden csele-
kedetével népének igyeke-
zett megfelelni, s országát 
védte. Nem véletlenül hívták 
„igazságos Mátyásnak”, mint 
ahogy „győzhetetlen Mátyás 
király” néven is emlegették 
már életében, hiszen  a szí-
vekben élő uralkodót nem 
lehet legyőzni, megfoghatat-
lan és legyűrhetetlen sereg-
gel harcol. Zrínyi így írt ró-
la: „Ilyen vala a mi jó Mátyás 
királyunk, aki mellé avagy 
igen kevés, avagy senki ke-
resztyén királyok közül, kik 
utána voltak, ne álljon ha-
sonlatosságért, mert bizony 
megocsúsodik érdeme Má-
tyás mellett s elvész tündök-
lősége, mint a csillagoknak 
nap támadásán.”

Na, de honnan is „került 
elő”, milyen előzmények 
után és körülmények kö-
zött lett Magyarország kirá-
lya Mátyás? Ennél a pontnál 
bizony nagy a hasonlatosság 
a mai kor és az 1430-as, 40-es 
esztendők között, igaz, ak-
kor csak részben Allah hívei 
okoztak feszültséget... Ak-
koriban az ország megelé-
gelte a csehek rablásait, a tö-
rök veszedelmet, az idegen 
királyok idegen környeze-
tének erőszakoskodásait és 
kedvezéseit a magyarok ter-
hére. Olyan lázadások, mint 
például az 1439-es budai, ta-
núskodnak az elfojtott ideg-
engyűlöletről, melyet a váro-
sok szaporodó magyar népe 
is mutatott. Bizonyos, hogy 

Hunyadi János kormányzó-
sága után, akinek dicsősé-
ge betöltött minden házat, 
megmaradt fiában látták a 
jövő reményét. Ilyen körül-
mények között kezdte meg 
szívós harcát Szilágyi Mihály 
és Szilágyi Erzsébet, hogy 
Mátyásnak megszerezze a 
koronát. Nem volt éppen fák-
lyásmenet, de sikerült.

Az országgyűlés hosz-
szas huzavona után 1458-
ban megválasztotta Hunya-
di Mátyást. A nép, öregek és 
fiatalok örömujjongva kiál-
tották Mátyás nevét, pedig 
még nem is döntött a király-
választó gyűlés. Mikor pedig 
gyorsan szétterjedt az öröm-
hír, eddig hallatlan örömje-
lek borították el a városokat 
és falvakat. Szerte az ország-
ban sípok és dobok lármája 
hangzik fel mindenünnen, 
énekelnek, táncolnak min-
denfelé, éltetik az új királyt, 
Hunyadi János fiát, a rég várt 
megszabadítót. És Mátyás 
király csalhatatlanul megé-
rezte, hogy ellenségeit nem 
a nép között kell keresnie, 
hanem mindenkor egyebütt. 
Az új fejedelem nem kapat-
ja el magát. A hódolatot sze-
rényen és kedvesen fogadja, 
ezt bátyámnak, azt húgom-
nak nevezi, ezt atyámnak, 
azt anyámnak. Megöleli, 
megcsókolja őket. Kedves 
szavakkal fordul a katonák-
hoz, és győzelmet ígér ne-
kik. A diadalmenet tovább-
vonul, mint valami áradat, el-
éri Budát is, majd az új király 
egyenesen Székesfehérvárra, 
a Boldogasszony templomá-
ba megy, hogy hálát adjon s 
ünnepélyes szertartás kere-
tében trónra üljön.

Fehérvár és Mátyás tehát 
elválaszthatatlanok egy-
mástól történelmi vonat-
kozásban: nem véletlen az 

sem, hogy városunk iga-
zán sűrű és minőségi prog-
ramokkal emlékezik rá. Szü-
letésnapján, február 23-án 
Gróf Péter, a visegrádi Má-
tyás Király Múzeum régé-
szének „Mátyás szárma-
zása és uralkodói pályája” 
című előadásával kezdő-
dött a Mátyás király-emlé-
kév helyi programsoroza-
ta, éppen aktuális lapszá-
munk zárásának napján, 
március 29-én pedig folyta-
tódott a Mátyás király – Me-
cénás és katona című tárlat-
tal, amely a Pozsonyi Ma-
gyar Intézetből érkezett a 
városba, s amely egyben a 
kiállítás első magyarorszá-
gi állomása is. A réz, acél és 
vászon felhasználásával ké-
szült műtárgy-kompozíció a 
XXI. századra is reflektáló 
módon mutatja be Hunya-
di Mátyás életét. A Nemze-
ti emlékhelyen látható tárlat 
egy hónapon át fogadja az 
érdeklődőket.

A reneszánsz hangu-
latot több más fehérvá-
ri esemény is megidézte a 
megnyitó napján: délelőt-
től késő délutánig korabe-
li életmód- és harcászati 
bemutatók voltak a Város-
ház téren, miközben a Hi-
emer-ház házasságkötő ter-
mében reneszánsz ruhákat 
ölthettek magukra a látoga-
tók. A bálteremben Mátyás 
királyról szóló meséket és 
énekeket hallgathattak meg 
az érdeklődők, majd kora 
este ugyanitt Sebestyén Ist-
ván mesemondó, a Népmű-
vészet Mestere is előadást 
tartott. A mostaniak mellett 
több más programot is szer-
veznek Fehérváron a követ-
kező hónapokban, amelyek 
mind Mátyás jeles napja-
ihoz köthetők. Így május 
25-én és 26-án, a régészet 
napján a múzeum udvarán 
lesznek rendezvények, de 
június 1-jén és június 23-án 
is az uralkodó szellemisége 
és személye áll majd a kö-
zéppontban: Mátyás 1485. 
június 1-jén foglalta el Bécs 
városát, a hó végi Múzeu-
mok éjszakáján pedig az 
emlékév kapcsán készül-
nek színes programokkal – 
így például éremveréssel – a 
nagy királyra emlékezve. 

A helyi rendezvények 
egészen decemberig tarta-
nak majd, nem véletlenül, 
ugyanis Mátyás december 
12-én, Székesfehérváron 
kötött házasságot Aragóni-

ai Beatrixszal. Mindemel-
lett április 25-én, Mátyás 
király temetésének napján 
a Szent István Király Mú-
zeum Rendház épületében 
mutatják be az uralkodó 
halotti pajzsának Hadtör-
téneti múzeumból érkező 
hű másolatát. Azt, amely-
nek eredetijét – több más 
egykor ide tartozó királyi 
ereklyével együtt - szeret-
né magáénak tudni a város. 
Dr. Cser-Palkovics András 
polgármester már koráb-
ban jelezte, hogy számos 
olyan ereklyéről beszélhe-
tünk még a pajzs mellett, 
ami ma nem Fehérváron 
van, viszont jó lenne, ha ha-
zakerülne. Reméljük, erre 
egyszer sor is kerül majd.

 -mátay-

Mátyás, az igazságos és győzhetetlen

A NAGY SIKERRE VALÓ TEKINTETTEL 
AKCIÓNKAT MEGHOSSZABBÍTOTTUK

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

(nyílászárók és tartozékaik, redőnyök, szúnyoghálók)

AKCIÓNKAT MEGHOSSZABBÍTOTTUK TAVALYI 

ÁRAKON!
MINDEN TERMÉKÜNKRE 

KEDVEZMÉNYT
ADUNK40%

Érv.: m
egjelenéstől 2018. 04. 30-ig

www.ablak-oc.hu • +36 30 1848 817 • info@ablak-oc.hu
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VT Metal K� .

Csoportvezető
Betaníto�  gépkezelő

Galván vízkezelő
Raktáros 

Logisz� kus (középfokú végze� séggel)

Versenyképes ju� atási csomag

vincler.viktoria@metal.videoton.hu

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

Videoton EAS K� .
Raktáros

Gépkezelő

VT Autóelektronika K� .
Összeszerelő

Gépkezelő

Elvárások:
•  8 általános iskolai végze� ség
•  3 műszakos munkarend vállalása
•  önálló, precíz munkavégzés
•  alapfokú felhasználói számítógépes ismeret

Előny: 
•  középfokú- illetve szakirányú végze� ség
•  raktárkezelési gyakorlat
•  vonalkódos készlet nyilvántartási rendszer ismerete
•  targoncavezetői engedély

Elvárások:
•  8 általános iskolai végze� ség
•  sikeres felvételi teszt
•  3 műszakos munkarend (5 napos munkahét)
Amit kínálunk:
•  kezdő bér: 165 000 Ft 
•  műszakpótlék
•  gépkezelői pótlék
•  teljesítményarányos mozgóbér, a havi alapbér 10%-a
• jelenlé�  bónusz: havi ne� ó 7 000 Ft
•  évi ne� ó 180 000 Ft cafetéria + év végi ju� atás
•  határozatlan idejű munkaszerződés

Amit kínálunk:
•  Kezdő bér 155 000-165 000 Ft
•  Műszakpótlék (3 műszakos munkarend)
•  Gépkezelői pótlék
•  Teljesítményarányos mozgóbér
•  Évi ne� ó 180 000 Ft cafetéria + év végi ju� atás
•  Határozatlan idejű munkaszerződés
Elvárás:
•  8 általános iskolai végze� ség,
•  Sikeres teszt

E-mail: humanpoli� ka@veas.videoton.hu
Tel.: 06 22/533-805; 22/533-604; 22/554-094

E-mail: human@aut.videoton.hu
Tel.: 06 22/533-537

8000 Székesfehérvár, Pf.279

Autóelektronika = VIDEOTON
Éves szinten 50 millió elektronikát gyártunk az 
autóipar számára. Ez azt jelen� , hogy minden egyes 
Európában készült autóban átlagosan 3 db VIDEOTON által 
gyárto�  elektronika található.
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Állás-oktatás
4-5-6-7-8. oldal

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

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

betanított férfi munka: gépkezelő
betanított női munka

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

Jelentkezni: 06-30/268-3134

www.gigikft.hu

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

3 műszakban

A FEHÉR 
ABLAK K� . 

fémipari üzletága 
székesfehérvári üzemébe 

hegeszteni tudó 
lakatosokat 

keres állandó munkára.

Bér: megállapodás alapján.

Jelentkezni az alábbi 
elérhetőségen lehet:

femipar@feher-ablak.hu

A Jüllich Glas Holding Zrt.
az alábbi munkatársait keresi:

Jelentkezés:
magyar nyelvű önéletrajzzal 

az állás megnevezésével postai úton 
a 8000 Szfvár, Holland fasor 5. címre 

vagy e-mailben 
a human@jullichglas.hu címen

Amit kínálunk: 
stabil munkahely hosszútávra,

utazási költségtérítés 
Versenyképes bér + cafetéria

CNC GÉPKEZELŐ
Elvárás: CNC végzettség és/vagy 

gyakorlat,
rajzolvasási ismeret és gyakorlat, 

igényes munkavégzés
3 műszakos munkarend vállalása

Előny: gyártásban szerzett 
tapasztalat, 

emelőgépkezelői végzettség, 
székesfehérvári vagy környéki lakhely

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

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      
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A fiatalok és az idősek foglalkoztatottsága is nőtt tavaly
Csaknem 690 

ezerrel többen ju-
tottak munkájuk 
révén jövedelem-
hez tavaly, mint 
2010-ben. A foglal-
koztatás bővülése 
valamennyi kor-
osztályt érintette, de 
főként a fiatalok és 
az idősek körében 
valósult meg, ahol 
egyébként az uniós átlagtól 
való elmaradásunk is a leg-
nagyobb volt. Míg 2010-ben a 

15–24 éves korosztály 18,3%-
a, addig 2017-ben már a 29%-
a minősült foglalkoztatott-

nak, a 60–64 évesek 
foglakoztatási rátá-
ja pedig ugyanezen 
időszakban 12,6-ről 
35,2%-ra nőtt.

A fiatal korosztá-
lyok foglalkoztatási 
mutatóinak javulá-
sában közrejátszott 
a kötelező oktatás-
ban történő részvé-
tel korhatárának a le-

szállítása, valamint az, hogy 
a növekvő munkaerőhiány 
miatt a munkáltatók egyre 

több diák foglalkoztatására 
kényszerülnek. Az idősebbek 
esetében a nyugdíjkorhatár 
emelése volt a döntő tényező, 
A 15–74 éves népességen be-
lül a foglalkoztatottak száma 
éves átlagban elérte a 4 millió 
421 ezret tavaly, ami 1,6%-kal 
magasabb volt, mint az elő-
ző évi létszám. A 15–64 éves 
népességre számított foglal-
koztatási ráta rekord magas, 
68,2%-os szintre emelkedett, 
éves átlagban. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Fontos dátumra figyelmeztet az adóhivatal
A személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról idén is május 22-ig lehet rendelkezni, szja-beval-
lási formától függetlenül. Az erről szóló nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen 
is benyújtható a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a bevallás részeként vagy önálló nyi-
latkozatként a „17EGYSZA” lapon – közölte a NAV. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)
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Jelentős béremelés a hiányszakmákban
A munkaadók hirdetései-

ben szereplő nettó fizetések 
átlaga a programozók és fej-
lesztők eseté-
ben tavaly el-
érte a 445.000 
Ft-ot, ami két 
év alatt 20%-os 
emelkedést je-
lent. A termelő 
és szolgáltató iparban ural-
kodó egyre nagyobb humán 
erőforrás hiányát jól szemlél-
teti, hogy tavaly egy betanított 
munkásnak átlagosan 163.117 
Ft fizetést ajánlottak (27%-os 

növekedés), ami nem sokban 
marad el a konyhai munkáért 
kínált 177.469 Ft (54%-os nö-

vekedés) átlag-
fizetéstől. Nagy 
a kereslet a taka-
rító munkatár-
sak iránt is: a ne-
kik ajánlott bér 
41%-os növeke-

déssel eléri a 140.512 forintot. 
Elfogytak az ácsok és az asz-
talosok, akik akár 225.000 fo-
rintot is hazavihetnek havonta 
(30%-os növekedés). (forrás: 
www.profession.hu)

E-mailezés: szabályok,  
amit jobb betartani

Az e-mailezést általában 
rutin feladatként kezeljük, 
hiszen az üzleti életben a 
kapcsolattartás egyik legy-
gyakoribb formája. Nem is 
gondolnánk, hogy egyetlen 
levélből mennyi mindenre 
tud a munkaadó következ-
tetni velünk kapcsolatban: 
a szövegértéstől kezdve a 
szókincsünkön át a vállalati 

kultúrára való érzékenysé-
gig nagyon sok információt 
rejt egy-egy levél.

Sok vállalatnál a feladó, 
mint névjegy, az egyszerű-
ség kedvéért automatikusan 
be van állítva, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nem 
kell aláírnunk egy e-mailt.

A Titkos másolatot, más 
néven (Bcc vagy Blind Car-

bonCopy) akkor használ-
juk, ha olyanoknak kül-
dünk levelet, akik nem is-
merik egymást. Ez fontos, 
hiszen ha mindenki meg-
kap egy hosszú, ismeretlen 
e-mail címeket tartalma-
zó címlistát, az nem csak 
annak kellemetlen, akinek 
a tudtán kívül megosztot-
tuk a címét. Ránk sem vet 
jó fényt, hiszen felvetődik, 
hogy vajon mennyire tisz-
teljük mások személyiségi 
jogait és privát szféráját. A 
Másolatot kap mezőt óva-
tosan használjuk. Ide azok 
címét írjuk, akik ismerik 
egymást, vagy logikus a le-
velezésből, hogy egy felet-
tes vagy kolléga is értesül-
ni fog az információkról. A 
válasz mindenkinek gom-
bot ne nyomjuk meg auto-
matikusan. Fölösleges le-
vélforgalmat hoz létre, így 
csak akkor használjuk, ha 
valóban minden érintett-
nek szüksége van az infor-
mációra.  Amikor olyan-
nak írunk, akivel eddig 
még nem álltunk kapcso-
latban, nem mindegy, ho-
gyan szólítjuk meg. Fon-
tos, hogy a lehető legud-
variasabb módon kezdjük, 
például „Tisztelt Nagy Ká-
roly!”. Ha hölgy a megszó-
lított, írhatjuk azt is, hogy 
„Kedves…”, de ilyenkor is 
írjuk ki az illető teljes ne-
vét. Ha a válaszlevélben az 
illető már csak a kereszt-
nevét írja alá, akkor feljo-
gosítva érezhetjük magun-
kat arra, hogy legközelebb 
mi is a keresztnevén szó-
lítsuk meg. Ez a közvetlen 
hangnem bizalmaskodó-
nak tűnik, ha egyből így 
indítunk. Az e-mail tár-
gya kulcsfontosságú, so-
kan meg sem nyitják azo-
kat a leveleket, melyekből 
nem derül ki egyértelmű-
en, hogy fontosak lehetnek, 
vagy konkrétan nekik szól-
nak. Figyeljünk arra, hogy 
a csatolmányaink gyorsan 
letöltődő, egyszerűen ke-
zelhető dokumentumok le-
gyenek. (forrás: www.pro-
fession.hu)

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.
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Telefon:   22/200-320 vagy  22/200-321
E-mail:   allas@gealan.com

• GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

•  FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓ 

• MINŐSÉGELLENŐR

A GEALAN HungaryPlast Kft. autóipari elektronikai fröccsöntött 
termékek gyártásával foglalkozó székesfehérvári vállalat. Folya-
matosan bővülő csapatába új munkatársakat keres az alábbi po-
zíciók betöltésére, 8 és 12 órás műszakokba:

Operátoroknak tesztnapra és gyárlátogatásra jelentkezni, valamint 
az önéletrajzokat a betölteni kívánt pozíció megjelölésével bekül-
deni a következő elérhetőségekre várjuk:  

Amit kínálunk: 
• Kiemelt bérezés és cafeteria juttatás. 
• 100% munkábajárási támogatás. 

Mire számíthatsz, ha minket választasz?
• fejlődési lehetőség
• családias légkör
• modern, tiszta munkakörnyezet
• versenyképes juttatási csomag

8 órás munkarendbe

Pályakezdők  
jelentkezését is várjuk.
Munkavégzés helye: 
8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 13.

Amit kínálunk: 
•  Határozatlan idejű szerződés  

a próbaidő lejárta után
•  

Távolsági bérletet 100%-ban 
támogatjuk

•  Cafetéria rendszer
•  Hosszútávú, stabil  

munkalehetőség

Fényképes önéletrajzokat az allas@greatcabinets.hu email 
címre vagy személyesen a  

Zsurló u. 13. szám alatt várjuk.

betanított  
munkás 

Great Lakes Hungary Kft.  
felvételt hirdet  

a következő munkakörbe:

FELADATOK:
•  Munkagépek, építőgépek és tehergépkocsik 

javítása, szerelése
•  Gépek, berendezések rendszeres és rendkívüli 

karbantartása

ELVÁRÁSOK:
•  Jól fejlett műszaki érzék
•  Minimum „B” kategóriás vezetői engedély
•  Jó problémamegoldó képesség
•  Megbízhatóság, precíz és önálló munkavégzés

ELŐNYT JELENT:
•  Szakirányú szakmunkás végzettség
•  Gépszerelői munkakörben szerzett tapasztalat
•  Építőipari gépek (elsősorban útépítő gépek) 

szerelésében, javításában szerzett tapasztalat

KEZDÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA:   azonnal

MUNKAVÉGZÉS HELYE:   Székesfehérvár

Kiemelt forgalmú építőipari cég
keres felvételre

GÉPSZERELŐKET

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
részletes magyar nyelvű önéletrajzát 
„Gépszerelő” jeligére várjuk a következő 
e-mail címre: nagy.zsolt@swietelsky.hu
Telefon: 30/456-0895

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

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

www.treningstudio.hu

Utolsó HEGESZTŐ 
tanfolyamainkat (AWI, CO) 
indítjuk 2018. április 12-én

(E-000352/2014/A001-019)

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a 

szekesfehervar@megatherm.hu e-mail címen.

Épületgépészeti értékesítő

MEGATHERM KFT
Épületgépész kis- és nagykereskedelem
S Z É K E S F E H É R V Á R

FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN

ELVÁRÁSOK: Szakmai végzettség (épületgépész vagy víz, fűtés, gázszerelési  végzettség)
Építőipari Generál kivitelezői cég

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

Építőipari Generál kivitelezői cég

kőművest, burkolót, 
lakatost, festőt
 felvesz hosszú távra.
Kiemelt kereseti lehetőség!

INTÉZMÉNYVEZETŐ, 
KÖZÖSSÉGI GONDOZÓ

Egyensúlyunkért Alapítvány 
Pszichiátriai betegek nappali és
 Közösségi ellátásintézménye 

munkatársat keres 

munkakörökbe.
Részletes információ, 

pályázati dokumentáció a 
06-20/910-4442, valamint a 

lorintz2@sznet.hu 
e-mail címen elérhető.

Magyarország a régió legnagyobb  
járműipari fejlesztőjévé válhat

A zalaegerszegi autóipari 
tesztpálya révén tovább erő-
södnek Magyarország jár-
műipari piaci pozíciói a jár-
műgyártás és fejlesztés terü-
letén – közölte a Nemzetgaz-
dasági Minisztéri-
um gazdaságfej-
lesztésért és sza-
bályozásért felelős 
államtitkára.

 A járműiparban 
jelenleg az önvezető autók fej-
lesztése a legjelentősebb terü-
let, e járművek nagy többsége 
elektromos meghajtású lesz. 
A zalaegerszegi tesztpálya 
biztosítja azt, hogy „jól szer-
vezett, elismerhető, ismétel-
hető” értékelési folyamaton 

menjenek keresztül a jármű-
vek. A pálya olyan elemeket 
is tartalmaz, amelyek másutt 
nincsenek a hasonló létesít-
ményekben. A magyar gazda-
ság az elmúlt hat évben stabil 

növekedési pályára 
állt, tavaly a bruttó 
hazai össztermék 
(GDP) – messze az 
európai uniós átlag 
fölött – 4,2%-kal bő-

vült, az idén pedig 4,3%-os 
növekedés várható, és a kö-
vetkező évek növekedési üte-
me is ehhez hasonló lehet. A 
növekedés egyik hajtóereje 
az ipar bővülése, ami tavaly 
megközelítette az 5%-ot. (for-
rás: www.vilaggazdsag.hu)

Ráugrott a piac  
a képzési pályázatokra

Még csak két hete lehet 
benyújtani a támogatási ké-
relmeket, de a mikro-, kis- 
és középvállalkozásoknak 
fenntartott 13,04 milliárd fo-
rintos keretre (Ginop-6.1.6) 
máris 729 pályázat érkezett 
12,06 milliárdos támogatói 
igénnyel. A nagyvállalatok 
ennyire azért nem tolong-

tak, de náluk is várakozá-
son felüli az érdeklődés: a 
Ginop-6.1.5-re eddig 112 cég 
jelentkezett be 4,7 milliárd 
forintra. Számukra egyéb-
ként 18,5 milliárdos keretet 
írt ki munkahelyi képzések 
támogatására. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Újabb főiskola kaphatja meg az alkalmazott tudományok egyeteme címet
Már csak az országgyűlés jóváhagyása kell ahhoz, hogy alkalmazott tudományok 
egyetemeként működhessen tovább az Edutus Főiskola. Az elmúlt években két másik 
magánintézmény is megkapta az alkalmazott tudományok egyeteme címet, a korábbi 
Budapesti Metropolitan Főiskola és a Zsigmond Király Főiskola is lecserélhette a 
névtáblákat. (forrás: eduline.hu)

Csökkent a munkaerő-tartalék mértéke
Mintegy 360 ezer fő a po-

tenciális munkaerő-tartalék 
Magyarországon a Nemzet-
közi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) definíciója szerint. Az 
ILO a munkanélkülieket, az 
alulfoglalkoztatottakat, a dol-
gozni szándékozó, de munkát 
aktívan nem keresőket, illetve 
a rendelkezésre állás kritériu-

mát nem teljesítő inaktívakat 
együtt tekinti potenciális mun-
kaerő-tartaléknak. A Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) mun-
kaerő-felmérése szerint tavaly 
az utolsó negyedévben 192 ezer 
fő volt regisztrált munkanélkü-
li, 7 ezren voltak, akik két hé-
ten belül nem tudnának mun-
kába állni, mintegy 40 ezer 

olyan alulfoglalkoztatott volt, 
akik részmunkaidőben mun-
kálkodnak, de többet vállalná-
nak, ha erre mód lenne. (forrás: 
www.vilaggazdasag.hu)
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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

A Közép-dunántúli Országos  
Bv. Intézet felvételt hirdet hivatásos  

és közalkalmazotti jogviszonyú  
beosztások betöltésére.

Szakorvos (feltétel: orvosi diploma)

Szakápoló  
(feltétel: szakirányú végzettség)

Gépjárművezető  
(feltétel: érettségi, „D” kategóriás 

jogosítvány)

Felügyelő (feltétel: érettségi)

Előadó (közbeszerzési referens)  
(feltétel: érettségi)

Egyéb felvételi feltételek: 
büntetlen előélet, magyar állampolgárság. 

Érdeklődni az intézet személyzeti  
osztályán lehet. 

Tel.: 22/454-023 
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu

Jelentkezni: 
fandras@� ersmechanika.hu
bszilvia@� ersmechanika.hu

tel.: 06-20/353-4442

Raktárkezelő 
ELVÁRÁS:
•  targoncavezetői jogosítvány
•  alapfokú számítástechnikai 

ismeretek

CNC-forgácsoló
ELVÁRÁS:
•  gépipari alapismeretek
•  rajzolvasási készség
•  megbízhatóság, pontosság

Adminisztrátor
Termelő cégnél szükséges 
adminisztrátori feladatok ellátása.
Középfokú angol nyelvtudás 
előnyt jelent.

Mérőtechnikus
Gyártásközi és végellenőrzés 
3D mérőgéppel, 3D mérőgépek 
kezelése.
ELVÁRÁS:
•  Számítástechnikai alapismeretek
•  Technikusi végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
•  hosszútávú munkalehetőség
•  kulturált munkakörnyezet
•  szakmai fejlődés támogatása
•  versenyképes bérezés
•  fi atalos csapat 
•  cafeteria

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06 70 317 9946

BETANÍTOTT MUNKÁS
Feladatok
•  végtelenített poliészter kötél 

gyártása

Elvárások
•  két műszakos munkarend 

vállalása
•  közepesen nehéz  fizikai 

munkára való alkalmasság 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  munkaterület tisztántartása

Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható 

munkahely
•  kulturált munkakörnyezet
•  teljes munkaidő

Munkavégzés helye
•  Székesfehérvár

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

A gabona és vetőmag nagykereskedelemre specializálódott 
Axereal Hungary Kft. munkatársat keres az alábbi munkakörbe
Gabonatároló telephelyi munkatárs

Fő feladatok:
• a gabonatároló üzemeltető rendszerének kezelése (ki-betárolás)
• a szállítmányok súlyát rögzítő program kezelése
•  alap gabonaminősítési vizsgálatok telephelyen történő 

elvégzése
•  a gabonatároló karbantartási és tisztántartási feladatainak 

ellátása
• a telephely környezetének rendben tartása
Elvárások:
• alapfokú számítógépes ismeretek (Word, Excel)
• jogosítvány
•  magasban történő munkavégzésre, valamint zárt térben 

történő  munkavégzésre való alkalmasság
• rugalmas időbeosztásban történő munkavégzésre való készség
•  tájékoztatásul: az állás betöltéséhez cégünk allergia vizsgálatot 

végez (por, gabona)
Előnyt jelent:
• érettségi bizonyítvány
•  targoncavezetői jogosítvány, manitu kezelői engedély, 

szárítókezelői engedély
Amit kínálunk:
• stabil, megbízható vállalati háttér
• alapbér és cafetéria
Munkavégzés helye: Kápolnásnyék és Agárd telephely váltásban

Jelentkezés módja: Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette 
érdeklődését önéletrajzát a telep.axereal@gmail.com e-mail 

címre kérjük eljuttatni

8

250 új 
munkahely a 
szoftveriparban

Az adatelemzéssel fog-
lalkozó amerikai Cloudera 
3 milliárd forintból bővíti 
magyarországi irodáját, ez-
zel a világon a második leg-
nagyobb fejlesztő központ-
ját hozza létre itt. A beru-
házásnak köszönhetően 

1100 négyzetméterrel nő a 
budapesti iroda és 250 új 
munkahely létesül 2019 vé-
géig, ezért a kormány 605 
millió forinttal támogatja a 
bővítést.

A Cloudera bővítése ma-
gyar egyetemi együttműkö-
déssel valósul meg, a kor-
mány stratégiai gazdasági 
szereplőnek tekinti a fiata-
lokra építő szoftverfejlesztő 
vállalatokat. (forrás: www.
profession.hu)
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TAVASZI
SZEMÜVEG
BESZÁMÍTÁSI 
AKCIÓ

(Az akciók csak komplett szemüveg vásárlása 
esetén érvényesek és össze nem vonhatók!)

Cím: Székesfehérvár Várkörút 42. 
(a Travel utazási iroda mellett) 

 Telefon: 30/478-8972 vagy 22/321-196
Nyitva: H–P:  9.00–18.00 ,  Szo:  9.00–12.00

Ebédidő: 12.30–13.30 -ig

INGYENES KOMPUTERES 
SZEMVIZSGÁLAT!
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS 
ESETÉN!

Az akció április 30-ig érvényes!

A KONTAKT OPTIKÁBAN!
Egyfókuszú (olvasó – távoli) szemüveg 
vásárlásánál hozott régi szemüvegét 

10.000 Ft-ért,
multifokális szemüveg rendelésnél szemüvegét: 

20.000–30.000 Ft-ért 
vásároljuk meg!

1 pár fényre sötétedő 
szemüveglencse 9990 Ft! 
(–6.00 – +6.00 dioptriáig 0.00 – 2.00 cylinderig)

VAGY

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Székesfehérvár, Jedlik Ányos utca 1.
+36-22/500 613, +36-70/332-7642
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

Székesfehérvár, József A. u. 2/E
(az ügyeletes gyógyszertár mögött) www.groszutazas.hu
E.sz.: U-001192 e-mail: groszutazas@gmail.com

Tel.: 06 (22) 315-662, 06(30)267-74-48.

Kis-Balaton - Balaton-felvidék  április 14.  5.500 Ft
Trakostyán - Lepoglava  április 21.  8.000 Ft
Gasztro kalandok Bécsben  április 28.  8.000 Ft
Dalmát városok  április 28-május 1.  65.000 Ft 
Óbuda - Gödöllői Királyi Kastély  április 29.  5.500 Ft
Budapesti barlangok és a Füvészkert  május 5.  4.600 Ft
Sárvári Fürdő - Kám: Jeli Arborétum  május 6.  5.900 Ft
Bakonybél: Csillagda és kisvonatozás  május 6.  4.500 Ft
Prága - Karlovy Vary - Kozel Sörgyár  május 19-21.       41.000 Ft
Mesés Kelet városai: Szarajevó és Mosztar  május 19-21.     40.000 Ft

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

 INGYENES lakossági 
HALLÁSSZŰRÉS 

Székesfehérváron 
a Távirda utca 5. szám alatt

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

Hogyan készüljünk fel a vérvételre?
Ha a vérvétel teljes vérkép 

elkészítésének céljából törté-
nik, a megelőző 9-12 órában 
víz kivételével semmit ne 
együnk vagy igyunk. Ha ezt 
elfelejtettük vagy nem tudtuk 
betartani, akkor a procedúra 
előtt mindenképpen jelezzük 
az orvosnak, mert így eredmé-

nyeink félrevezetőek lehetnek. 
Sokan nem tudják, de például 
egy cukormentes rágógumi 
is befolyásolhatja a vércukor-
szintünket, fontos, hogy vizs-
gálat előtt és közben se rágóz-
zunk. A vízivás ellenben köte-
lező: annak érdekében, hogy 
vérünk ne legyen túl sűrű (és 

így könnyebben lehessen le-
venni), legalább két pohár vi-
zet igyunk meg a várakozás 
alatt. Ha pedig valamilyen vé-
ralvadásgátlót szedünk, akkor 
ez megnyújtatja a vérzési időt, 
ezért a nyomókötést tovább 
kell a szúrás helyén tartanunk. 
(forrás: www.hazipatika,com)

Az optimizmus 
egészségesebbé tesz

Az optimista emberek bizo-
nyítottan tovább élnek. Erő-
sebb az immunrendszerük, 
jobban bírják a fájdalmat és 
kevésbé stresszesek. A súlyo-
sabb megbetegedésekből is 
nagyobb arányban gyógyul-
nak ki, az életminőségük sok-
kal jobb. A társadalom sokkal 
elfogadóbb az optimista élet-
szemléletű emberekkel, mint 
a folyton puffógó, negatív hoz-
záállású társaikkal. (forrás: 
www.noklapja.hu)

Retek a tavasz első vitaminforrása
Az egyik legkeresettebb primőrtermék a hónapos retek, fontos tavaszi vitaminforrás. Jó hírét közismerten 
gazdag C-vitamin-tartalmának köszönheti. Illóolajai serkentik az epe termelődését és a kiürülését is, máj- 
vagy epehólyag-gyulladás esetén gyorsítja a gyógyulást. Éhgyomorra nem jó retekfélét enni: szakértők 
legalább egy szelet kenyeret ajánlanak mellé. Nyersen fogyasztjuk, a legkülönbözőbb salátákat gazdagítva 
vele, hús mellé tálalva, vagy sajttal előételként. (forrás: www.hazipatika.com)Életmód
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jola.hu

Székesfehérvár

Óriási Akciók!Óriási Akciók!

06-20/400-50-36

Széchenyi utca 99.

Műanyag ablakok
akár

-50%
kedvezménnyel

60x60cm
bukó-nyíló:

90x120cm
bukó-nyíló:

Hi-Sec „Modern”
Új!

Lépcsőházi 
biztonsági 
acélajtó, 
4 féle színben, 
2 méretben!

festett dekor beltéri ajtó  
9 választható színben,
88x208 cm-es 
falnyílásba, 
15 cm-es 
falvastag-
ságig:

Lack 10 

Millenium tölgy*
laminált padló

/m²-től!

*Az ár a kiegészítők
megvásárlása
esetén
érvényes! 31-es

kopásállóság
!

*Az ár 2375 x 2025 mm-es, fehér, 
40 mm-es, szélesbordás kapura vonatkozik 

Szekcionált
garázskapu

motorral és 
2 db távadóval

14.690 Ft 

27.890 Ft 

79.990 Ft 

31.990 Ft 

7 mm!

203.990 Ft-tól*1.590 Ft 

Rhino beltéri 
ajtók
24 fantasztikus 
szín!

KAINDL

Extra erős 
CPL 
fóliákkal!

58.990 Ft-tól  

AJTÓ • ABLAK • PARKETTA
GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉS

Az akció érvényes 2018 április 30-ig, illetve a készlet erelyéig. A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekről érdeklődjön szaküzletünkben!

szekesfehervar@jola.hu

Szfvár, Őrhalom u. 3. (bejárat a Sárkeresztúri út felől)
Tel: 22/500-047 • www.fehervarteto.hu • info@fehervarteto.hu

Tetőfelújítás előtt áll?
Vásárolja meg tetőfedő 
anyagát kedvező 

Kérjen árajánlatot és szaktanácsot.

anyagát kedvező 
Contrumás árakon 
már most nálunk!

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

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

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

Több, mint 500 fajta ibolya létezik a világon 
Tavasszal az erdők alját lilává varázsoló egyik legszebb virág az ibolya. Olyan gyakori, hogy a kis 
gyerekek is könnyen felismerik. Az ibolyának 550-600 faja létezik. Több ritka, védett ibolyánk is 
van: ezek közül legjelentősebb a sárga ibolya, mely a Bükk hegység egyetlen hűvös völgyében 
található meg. Természetvédelmi értéke 50.000 Ft. (forrás:www.sokszinuvidek.hu)

Néhány klikkre a 3D-s jövőképtől
Hamarosan minden ingat-

lan minden adata egy gomb 
nyomással elérhetővé válik 
az építésügy teljes elektro-
nizálása révén. A tavaly nyá-
ron élesített e-közmű-alkal-
mazás segítségével már több 
mint 35 ezer közműnyilatko-
zatot állítottak ki.

Futurisztikusnak tűnik, 
de a megvalósulás határide-
je nagyon is közeli: 2019 vé-
gére, vagyis a tervezett hatá-
ridőre befejeződhet a Lech-
ner Tudásközpontban folyó 
munka: Magyarország teljes 

ingatlantérképe és az összes 
kapcsolódó adat felkerül a 
világhálóra. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Elkészült a leghosszabb tenger feletti híd
Elkészült a világ leghosz-

szabb tenger feletti híd-
ja, mely Kína, déli Kuang-
tung tartományát köti össze 
Hongkonggal és Makaóval. 
Az 55 kilométer hosszú hi-
dat hét éve kezdték építeni 
és év végén fogják megnyit-
ni a forgalom előtt. 

A híd fő szerkezete 22,9 
kilométer hosszú és en-
nek egy része, 6,7 kilomé-
ter hosszan egy föld alatti 
alagútban fut végig. A híd 
kiállta az összes mérnöki 

próbát és most előkészítik 
arra, hogy a közlekedők bir-
tokukba vegyék néhány hó-
nap múlva. Létrejöttével a 

Gyöngy-folyó deltájában lé-
vő városoknak is jobb lesz a 
közlekedési kapcsolata. (for-
rás: www.erdekesvilag.hu)

Hogyan válasszunk redőnyt és rolót?
Néhány alapvető kri-

tériumra kell csak figyel-
ned ahhoz, hogy megta-
láld az igényeidre szabott 
árnyékolórendszert:

Csupán fényerőszabályo-
zó vagy a privát szféra őre is 
legyen?

Döntsd el, hogy fényesnek 
és tágasnak kell tűnnie a szo-
bának, vagy “kuckós” és ké-
nyelmes hangulatot szeretnél 
inkább teremteni!

Mennyi fényt kapjanak az 
egyes szobák?

A hálószobában például a 
cél az, hogy az árnyékoló tel-
jesen kizárja a fényt, ugyan-
akkor a konyhában elég egy 
hangulatos római roló, mely 
engedi megcsillanni a napot 
a kerámia mosogatótál pere-
mén. Ezek a tényezők befo-
lyásolhatják a választott stí-
lusokat és anyagokat.

A költségvetés külön fejezet
Eldöntheted, hogy egyszer-

re csak egy ablakot vagy az 

egész házat szereled-e fel. 
Ahogy azt is, hogy többet köl-
tesz-e egyik-másik ablakra, 
míg másokon spórolsz, vagy 
mindenhova ugyanazt válasz-
tod. Az egyedi méretek és a 
speciális anyagok, minták és 
funkciók viszont a költsége-
ket is növelik – erre számíts!

Mennyi időt szánsz a 
takarítása?

A normál redőnyöket, spa-
lettákat magunk is tisztíthat-
juk, de portalanításuk gyako-
ri figyelmet igényel. A textu-
rált szövet árnyékolók viszont 
jobban beszívják a piszkot, 
ezért porszívózásra vagy pro-
fesszionális takarításra lesz 
szükség esetükben. (forrás: 
otthonokesmegoldasok)

Otthon - Építés 
Lakberendezés
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ÉPÍTŐANYAG • FÜRDŐSZOBA • BARKÁCSÁRU • FESTÉK

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

TA V A S Z I  S Z É L  V I Z E T  Á R A S Z T . . .

. . . J Ó L  J Á R  A K I  M I N K E T  V Á L A S Z T ! 
T É R J E N  B E  H O Z Z Á N K  S Z E M É LY R E  S Z Ó L Ó  K E D V E Z M É N Y É É R T .

TA V A S Z I  S Z É L  V I Z E T  Á R A S Z T . . .
Euroline 
folyóka rendszer

Drain cső

. . . J Ó L  J Á R  A K I  M I N K E T  V Á L A S Z T !

Ereszcsatorna rendszer 
több színben, garanciával

Szivárgó 
lemez

Ereszcsatorna rendszer Ereszcsatorna rendszer Ereszcsatorna rendszer 

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

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

CSEMPEBOLT
ALBA KERÁMIA 57 KFT.

Akciós csempe

MOST 1.790 Ft/m2

Ré
szl

ete
k a

z ü
zle

tb
en

.Famintás gres járólapok 

4 390 Ft-tól

klímacentrum
nyílászáró centerklímacentrum

Cetelem hitelre akár 0 Ft kezdő befizetéstől!!!

Nyílászáró CeNter DuNaújváros vasmű út 63.
tel.: 25-743-134, 30 910-9922

Klíma Csere aKCió!!!!! CsaK 20 db!!!!!
(március 4-től a készlet erejéig)

 Inverteres klíma 2,6 kw teljesítménnyel,  
kizárólag csere készülék leadásával  

199.900 Ft helyett 169.900 Ft BEÉPÍTÉSSEL!!!!!  
(3 folyóméteren belüli csövezéssel)

Inverteres klímák  
asztma szűrővel  
akciós árakon!!!

nyakunkon a nyár! Vissza nem térő szülinapi akció!

hitelt is intézünk, akár 0 Ft kezdő befizetéssel is!  

Fisher         Fsai-Su 92AE2 
6 év garanciával, A++ 200 000 Ft 3 folyóméteren belül

MDV by Midea      RAF-026A-SP 2.6 Kw  
5 év garanciával, A++  170 000 Ft 3 folyóméteren belül

- 6 év garancia
-  pollen-és asztmaszűrő
- ionizátor
- öntisztító funkció
-  „Blue fin” antibakteriális  
bevonatú hőcserélő

-  asztmásoknak és légúti 
betegségben szenvedőknek, 
illetve ezen betegségek 
kialakulásának megelőzésére 
kimondottan ajánlott! 

Az
 ak

ció
 04

.06
-tó

l a
 ké

sz
let

 er
ejé

ig 
ta

rt.

3 folyóméteren belül 
telepítéssel együtt 

3 folyóméteren belül 
telepítéssel együtt 

Dunaújváros, Vasmű út 63. • Tel.: 25-743-134, 30-910-9922
Fejér megyén belül ingyenes kiszállással!

w w w . k l i m a t i . h u

Zseniális ötlet: konyhakert és virágözön 
burjánzik a ház tetőteraszán 

Az utóbbi években egyre 
többen érdeklődnek a külön-
böző irányzatok iránt, ke-
resve a legélhetőbb és leg-
gazdaságosabb lehetőséget.

Ezeknek az otthonoknak 
elsődleges célja, hogy minél 
kevésbé támaszkodjanak a 
közművekre és a felhasz-
nált anyagok tekintetében 
a környezetbarát megoldá-
sokat alkalmazzanak. Cél-
juk a fenntartható építészet 

alkalmazása, a természetes 
energiaforrásokra hagyatko-
zás. Az Earthship technoló-
giával épült házak például a 
helyi vizet gyűjtik össze és 
használják, csöveken át be-
juttatva azt a házba, ezek 
az otthonok úgy jutnak 
áramhoz, hogy az energiát 
a szélből és a napból nye-
rik. A zöldházak környeze-
tében természetesen számos 
zöldséget, gyümölcsöt lehet 

termelni, időjárástól függet-
lenül, egész évben. (forrás: 
sokszinuvidek.hu)

Először sorsoltak a hazai lakáslottón
Lezajlott az első hazai Nemzeti Otthonteremtési Közösség (NOK) első nyilvános 
kiválasztása. 5 tag sorsolás, 18 tag licit útján szerzett jogosultságot lakásvásárlásra.A 
szerződések szabadon választható értéke 10 és 40 millió forint között lehet. A sorsolás 
nem azt határozza meg, hogy mely tagok jutnak finanszírozáshoz és kik nem -hiszen 
valamennyi tag megkapja a támogatást -, csupán azt, hogy ki előbb és ki később.

Apró trükkök, amikkel nemcsak 
energiát, de pénzt is spórolhatunk

Ha mindenki betartaná az 
energiatakarékos és környe-
zettudatos megoldásokat, 
fenntarthatóbb hely lehetne 
a világ. Nem utolsósorban 
pedig a számlákon is spó-
rolhatunk! Húzzuk ki a töl-
tőt, ha éppen nem töltjük a 
telefonun-
kat! Mos-
sunk ala-
csonyabb 
h ő m é r -
sékleten! 
Főzzünk 
kuktában! 
Szigetel-
jük a la-
kást, akár 
30%-kal is csökkentheti a 
fűtésköltséget. Szabályoz-
zuk a fűtést, a lakás ideális 
hőmérséklete 20°C. Mielőtt 
elmennénk otthonról, min-
dig kapcsoljuk le a fűtést, 
ha tehetjük. Ha otthon tar-

tózkodunk, akkor csak azt a 
lakásrészt melegítsük, ahol 
éppen tartózkodunk. Min-
dig győződjünk meg róla, 
hogy a háztartási eszköze-
ink megfelelő energiataka-
rékossági fokozatba tartoz-
nak, az A, A+ vagy A++ je-

lölésűek a 
legjobbak. 
Tisztítsuk 
a fűtőtes-
tet! Fürdés 
helyett zu-
h a n y o z -
zunk! Fi-
g ye l jü n k 
arra, hogy 
a hűtőnk 

soha ne jegesedjen el!  Füg-
göny + sötétítő + reluxa Sze-
reljük fel az ablakokat minél 
több „réteggel”! Ne folyas-
suk a vizet mosogatás vagy 
fogmosás közben! (forrás: 
www.noklapja.hu)
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Nyitva tartás: H-Sz: 8-18, V: 8-12
Szfvár., Bánáti u. 13/A

Tel.: 22/337-688 • 70/312-2964
serfozokerteszet@gmail.com

PALÁNTA VÁSÁR!
Tápkockás paprika és paradicsom 
zeller, uborka és saláta palánta kapható!
Egynyári és balkonnövények széles fajta és 
színválasztékával várjuk kedves régi és új vevőinket.

Serfőző Kertészet 
új nevén Bánáti Kert Bt

TOLLTISZTÍTÁS SZÉKESFEHÉRVÁRON
HÁZTÓL-HÁZIG SZOLGÁLTATÁSSAL!

Paplanok, párnák készítése,  
forgalmazása, igény szerint!

Időpont-egyeztetés:
Telefon: 06-30/488-0260

Következő kiszállás: 2018. április 16–17.

Régibôl vadonatújat? Igen!

AGYTOLLTISZTITAS.HU

 Minden  április 
16-ig beérkezô 

megrendelés mellé 
ajándék kispárnát 

adunk!

Így néz ki ma Magnum  
Nemcsak védjegyévé, 

szexepiljévé is vált Tom Sel-
leck bajusza, hiszen anno 
így ismertük meg az 1980-
ban indult Magnum című 
sorozatban. Amilyen híres, 
az ember nem is gondolná, 
hogy Tom Selleck karrierje 
csak 30 éves kora után kez-
dett beindulni, a Magnum-
mal. Tom Selleck 2010 óta 
egy szintén nyomozós so-
rozatban szerepel, a Zsaru-
vér című sorozat főszerepét 
kapta meg.

A 73 éves Tom Selleck 
nemrég szerepelt a CBS 
tévécsatorna műsorában, 
ahol remek humorával meg-
nevettette a műsorvezető-
ket. Amikor megkérdezték 
tőle, milyen érzés, hogy két-
szer is sikerült neki 1-1 so-
rozatban (Magnum és Zsa-
ruvér) 8 évadon keresztül 
főszerepelni, hiszen ez el-

képesztő teljesítmény, Tom 
Selleck ezt mondta: „Nagy-
szerű érzés, ami egyszerű-
en nagyon mélyen beléd 
lopja magát. Közben meg 
vicces is, mert amikor a 7. 
évadnál jártunk, egyszer 
csak az jutott eszembe: 
váó, mégis, hogy történt 

ez? Amikor sok minden a 
szerencsének köszönhető, 
vagy hihetetlenül sokat kell 
dolgozni, az ember nem is 
gondol bele ebbe - és lehet, 
hogy ez így van jól. Kétszer 
is megélni ezt valódi aján-
dék a számomra.” (forrás: 
femina.hu)

Renée Zellweger 
felismerhetetlen 
lesz új filmjében

Renée Zellweger mindig 
is gyönyörű nő volt, ám ő is 
azon hollywoodi színésznők 
közé tartozik, akik nem a 
szépségükből akartak kar-
riert csinálni. Hogy mesz-
szebb ne menjünk, gondol-
junk csak a Bridget Jones 
naplójára, ami meghozta az 
igazi ismertséget a 48 éves 
sztárnak. Akkor Renée jó pár 
plusz kilót pakolt fel magá-
ra, sőt, döbbenetes fogyása 
után a második rész kedvé-
ért még egyszer megcsinálta 
az egészet. És az Oscar-díjas 
színésznő most újabb nagy 
átalakulása készül, ugyanis 
egy ideje már nem titok, hogy 
ő alakítja majd Judy Garlan-
dot, a Judy című mozifilm-
ben. (forrás: joy.hu)

Zac Efron és Alexandra 
Daddario egy pár

Azóta, hogy szakított 
Vanessa Hudgensszel, vi-
szonylag ritkán hallhat-
tunk Zac Efron magánéle-
téről. Nők tízezrei álmo-
doztak a kigyúrt testű szí-
nészről, ám most úgy tűnik, 
kedvencük újra foglalt, bele-
szeretett ugyanis csinos kol-

léganőjébe, Alexandra Dad-
darióba. A színésznővel való-
színűleg még akkor habarod-
hattak egymásba, amikor a 
Baywatch című filmet forgat-
ták. A titkolózást most unták 
meg és immár közös fotókat 
is posztolnak közösségi ol-
dalaikra. (forrás: femina.hu)

Ez ám az egyedi megoldás!
A királyi család alkalmazottai valószínűleg nagyon sokféle feladatot látnak el, azonban van egy személy, akinek 
kimondottan meglepő a munkaköre. Stewart Parvin, aki a királynő öltözködéséért felelt egy évtizeden át, elárulta, 
hogy II. Erzsébetnek van egy alkalmazottja, aki elsőnként viseli az új cipőit, hogy betörje őket, és ne az ő lába 
fájduljon meg vagy legyen sebes. „A cipőknek azonnal kényelmesnek kell lenniük. Valaki más viseli őket ezért elő-
ször. A királynő ugyanis sosem mondhatja azt, hogy ‚Kényelmetlen, nem tudok járni már benne tovább” - mondta.

Székesfehérvár, Széchenyi u. 120. (Széchenyi u. – Új Váralja sor  sarok)
Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162 • tetocentrum.fehervar@gmail.com

 TETŐCENTRUM 
Fehérvár Kft.

(Az akció 2018.04.01-04.30-ig érvényes)

9 ÉVE AZ ÖN ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉSE
Szakértelem • Minőség • Garancia

Megújult, kibővült árukínálattal, új szolgáltatásokkal,

 TAVASZI KEDVEZMÉNYEKKEL 
várjuk! pl. 

Synus  colorsystem cserép 

már 190 Ft/db
  Good tetőtéri ablak (78x118-as) 

csak 68.500 Ft 
(az ár tartalmazza  a beépítő keretet is)

cserepeslemez 2.490,- Ft/m2 
(20 év garanciával!) 

színes ereszcsatorna, tábla lemez készletről

Abramovics tisztogat
A football.london infor-

mációi szerint az orosz üz-
letember kész meg-
válni hat kulcs-
játékostól a csa-
pat idei, pocsék 
formájának kö-
szönhetően. A 
Chelsea elbukta 
a bajnoki címet, 
ezen kívül nemrég 
kiesett a Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjében, továb-
bá a minap hazai pályán 

szenvedett vereséget a Tot-
tenham Hotspurs ellen. Ez 

a hat játékos Thibaut 
Courtois, Gary Ca-

hill, Marcos Alon-
so, Cesc Fabreg-
as, David Luiz, 
és Eden Hazard. 
Hatalmas a való-

színűsége annak is, 
hogy a Chelsea edző-

jének Antonio Conténak 
is el kell hagynia a gárdát. 
(forrás: rangado.24)
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CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

TAVASZINYÁRI ÁRUCSERE!!! 04.09. HÉTFŐ
TAVASZI NYÁRI GYEREKRUHA VÁSÁR 990 FT/ KG 100250 FT/DB 

04.11 . SZERDA
TAVASZI NYÁRI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB   

04.12. CSÜTÖRTÖK

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

NADRÁGVÁSÁR   990 FT/ KG SOK FARMER 
04.10. KEDD

TAVASZI  NYÁRI EXTRA CIPŐVÁSÁR 
04.11. SZERDA 

TAVASZI     NYÁRI  VEGYES RUHA VÁSÁR  100 FT/DB  
0 4.12 .  CSÜTÖRTÖK 

TAVASZI KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR KENDŐK, SAPKÁK, FEHÉRNEMŰK 
0 4 .  1 3 . PÉNTEK

TT

TAVASZI KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR KENDŐK, SAPKÁK, FEHÉRNEMŰK TAVASZI KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR KENDŐK, SAPKÁK, FEHÉRNEMŰK 

AKC
IÓ

 • AKCIÓ!

Az ajánlat 2018.március 5. és 2018. április 30. közötti időszakban érvényes. A kedvezmé-
nyek össze nem vonhatók egymással vagy más akcióval, készpénzre nem válthatók.

További részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

MINDEN MÁRKÁS
SZEMÜVEGKERET 
30-50-70%-OS

KEDVEZMÉNNYEL

OPTIC WORLD
szemüveglencse

50%
kedvezménnyel

OPTIC WORLD
kontaktlencse
20%-os

bevezető akció

Székesfehérvár Auchan
fehervar.auchan@owe.hu

tel.: 30/567-8770

Székesfehérvár Alba Plaza
fehervar@owe.hu
tel.: 30/467-4468

Cannes-ban betiltották a szelfizést
Tilos lesz idén szelfiz-

ni a cannes-i fesztivál vö-
rös szőnyegén, a szerve-
zők ugyan-
is nemes 
eg yszer ű-
séggel meg-
tiltják azt a 
résztvevők-
nek. Az el-
múlt hetek-
ben többször is lehetett ró-
la hallani, hogy bevezetik a 
tilalmat, szerdán pedig hi-
vatalosan is bejelentették a 
döntést. 

Thierry Frémaux a 
Europe-1 rádiónak elmond-
ta, hogy akit mégis szelfizé-
sen kapnak, azt nem enge-
dik be a vetítésekre. A mű-
vészeti vezető szerint ami-

kor a vendégek szelfizni 
kezdenek a vörös szőnyeg-
gel borított lépcsőkön, ak-

kor minden 
„széthullik”, 
és a program 
„csúszik”.

F r é m a -
u x - n a k 
ugyanakkor 
esztétikai ag-

gályai is vannak a gyakor-
lattal kapcsolatban. Mint 
fogalmazott:

Ez nem szép. Sőt groteszk. 
Nevetséges. Szeretnénk visz-
szahozni egy kis illemet.

Korábban is arról lehetett 
hallani, hogy a korlátozás 
célja a nagy múltú filmfesz-
tivál presztízsének vissza-
állítása. (forrás: nlcafe.hu)

Uri Gellerről 13 millió oldalas 
tanulmányt készített a CIA 

Uri Geller, a magyar gyö-
kerekkel rendelkező, izrae-
li illuzionista, aki azt állítja 
magáról, hogy természet-
feletti képességekkel ren-
delkezik, modellként kezd-
te pályafutását, majd tele-
víziós szerepléseivel nép-
szerű előadóművésszé vált. 
Feleségével, Hannával már 
gyerekkoruk óta szeretik 
egymást. 

Uri Geller képességeit állí-
tólag a CIA is elismerte, és 13 
millió oldalnyi tanulmány 
során arra a következtetés-
re jutottak, hogy a showman 

valóban rendelkezik para-
normális képességekkel.

A 71 éves sztár több ezer 
kanál büszke tulajdonosa, 
melyeket azért gyűjt, mert 
minden darabnak külön 
története van: híres ember 
ajándékozta neki, vagy ma-
ga vásárolta meg, mert kü-
lönleges darab. Idén múze-
umot nyit Tel Avivban, ahol 
gyűjteményén kívül Salva-
dor Dalí alkotásai és három-
ezer ismert ember étkész-
letével kidekorált, 1976-os 
Cadillac-je is megtekinthe-
tő lesz. (forrás: femina.hu)

Már 51 éve élnek boldog házasságban
Terence Hill - eredeti nevén 

Mario Girotti - a 60-as évek-
ben vált népszerű színésszé. 
Első komoly szerepét 1963-
ban kapta meg A párduc című 
filmben, az alkotásban Ala-
in Delonnal játszott együtt. 
A kék szemű szívtiprónak 
nemcsak a karrierje, hanem 
a szerelmi élete is révbe ért. 
Feleségét, Lorit 1967-ben vette 
el, akivel a mai napig boldog 
házasságban élnek. 

Terence egy vacsorán is-
merkedett meg Lori Zwickl-
bauerrel. Igazi nagy szerelem 
volt az övék, első látásra egy-
másba szerettek. Pár hónapra 
rá már feleségül is vette Lo-
rit, két évvel később, 1969 no-
vemberében pedig megszüle-

tett első fiuk, aki a Jess nevet 
kapta. Négy évvel később pe-
dig sikerült örökbe fogadniuk 
egy fiút Németországból - a 
kicsit Ross-nak nevezték el. 
Lori forgatókönyvíróként és 

színészként is dolgozott. Ő 
írta a Lucky Luke című 1991-
es westernfilm forgatóköny-
vét, melynek Terence Hill volt 
a főszereplője. (forrás: femi-
na.hu)

Cameron Diaz nyugdíjba ment
Cameron Diaz-

ról régóta rebes-
gették, hogy nem 
forgat többet, most 
azonban ő maga is 
bejelentette: nyug-
díjba ment. „Szó 
szerint nem csi-
nálok semmit” - 
mondta Cameron Diaz egy 
interjúban az Entertainment 
Weekly-ben. A színésznő ez-

zel azt akarta kife-
jezni, hogy jelen-
leg nemhogy fil-
meket nem forgat, 
de végleg nyugdíj-
ba is ment - írja a 
CNN. A hírt már 
Selma Blair is ki-
szivárogtatta, de 

most maga a színésznő osz-
totta meg a nyilvánossággal 
a hírt. (forrás: life.hu)

Sarah Jessica Parker  
pink térdzoknit húzott

Nem kérdés, Sarah Jes-
sica Parker ott van a nagy 
trendszetterek között: ha 
ő valamit felvesz, különle-
ges színeket párosít, vagy 
szokatlanul viseli a haját, 2 
percen belül milliók köve-
tik majd. Ő pedig nagyon 
nem fél az újdonságoktól, 
a merész kombinációktól, 
a vad színektől és minták-
tól, hiszen a divat az élete. 
A köztudottan zoknimániás 
színésznő nemrég gondolt 
egyet, és úgy döntött, ked-
venc ruhadarabját nem csak 
otthon, a négy fal között vi-
seli: ebben ment el egy Seth 
Meyers- interjúra.

A zoknival alapvetően 
semmi baj, hiszen most 
tényleg fénykorukat élik a 
szupermenő darabok, ám 
SJP konkrétan egy pink tér-
dzoknit húzott a tűsarkú-
jához. Épp olyat, amilyet a 
papák szoktak, persze más 
színben. (forrás: joy.hu)
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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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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

Kompletten felszerelt 880 m2-es gyü-
mölcsöskert az Iszkai úton eladó. Ér-
deklődni:06-30/263-4832

ÁLLÁST KÍNÁL

FejérésPestmegyei telephelyeinkre felvételthirde-
tünk ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ munkakör betöltésére.
Feladatok: boltban a kisker ügyfelek kiszolgálása,
felmerülő igények esetén kiszállítás, új ügyfelekkel
kapcsolatfelvétel, raktárkészlet kezelése, központból
feltöltése. A munkakör betöltéséhez szükséges kö-
vetelmények: jó kommunikációs készség, alkatrész
ismeret, középfokú szakirányú végzettség. Jelentke-
zési határidő: 2018.04.15. Fényképes önéletrajzokat
az allas@dorker.hu e-mail címre várjuk.

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk gépbeállító munkakörbe, folyama-
tos délelőtti műszakban, hosszú távra
férfi munkavállalót. Feltétel: nyomdaipa-
ri szakvégzettség hasonló területen
szerzett tapasztalat Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal, a pozíció megjelölésé-
vel lehet a melitta.ducsai@opuswork.eu
e-mail címen.Érdeklődni lehet: 70/630-
1230

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk géplakatos munkakörbe, folyama-
tos délelőtti műszakban, hosszú távra
férfi munkavállalót. Feltétel: fémipari
szakvégzettség hasonló területen szer-
zett tapasztalat Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal, a pozíció megjelölésével
lehet a melitta.ducsai@opuswork.eu e-
mail címen.Érdeklődni lehet: 70/630-
1230

Nincs munkád? Nem dolgozol? Betanított
munkakörbe keresünk kollégákat sopronkö-
vesdi és ajkai munkahelyre. Ingyenes szállással,
utazási költségtérítéssel, nettó 170.000Ft havi
jövedelemmel, cafetéria, előleg, bejelentett
munkaviszony, albérlet támogatás, 6 hónap után
hűségjutalommal. Hosszú távúmunkalehetőség,
kiválómunkakörnyezet. Feltétel: 8 általános isko-
lai végzettség.06-70/315-8492

Gondozónőt keresünk székesfehérvári
bentlakásos intézményünkbe 12 órás
munkarendben mozgássérült felnőttek
fizikai gondozására. Az önéletrajzot és
a bizonyítványmásolatokat
a viktoriakozpont@gmail.com e-mail
címre vagy a Viktória központ Székesfe-
hérvár Erzsébet u. 20. postacímre kér-
jük

Nemzetközi gépjárművezetőt
felveszek (nem EU),

40 tonnás szerelvényre.
Tatabányára, 3 hétvége itthon,

havi 500 E Ft fizetés.
Tel.: 70/621-8643

Safety Car Autószervizbe szakirányú
végzettséggel rendelkező Autószerelőt
keresünk! Jelentkezni személyesen
vagy önéletrajzokat várunk
a taszgt@gmail.com e-mail címre! Kie-
melt bérezés!

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!

Székesfehérvári autóipari cég keres
több műszakba versenyképes bérezés-
sel gyártósori összeszerelőket. Érdek-
lődni: 70/631-9440
erzsebet.nagy@opuswork.eu Csörges-
sen meg, visszahívjuk!

Takarítónő kollégát keresünk Székes-
fehérvár Seregélyesi úti irodaházba, al-
kalmazotti jogviszonyba. Munkaidő
17–22 óráig, bérezés 1.000 Ft/ óra. Ér-
deklődés hétfőtől–péntekig 9–15 óráig
+36-20/311-9885

Betanított dolgozókat keresünk megnöve-
kedett gyártásunkba, havi átlag kereset nettó
180-200.000Ft. Szállást, utazás, munkába járást
biztosítunk. Győri,mosonmagyaróvárimunkahe-
lyünkre. 06-70/639-9920

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy műszakba összeszerelői mun-
kakörbe hölgyeket. Érdeklődni lehet:
06-70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk részmunkaidőbe takarítói munka-
körbe hölgyeket. Érdeklődni lehet: 06-
70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

Kertészeti munkákra sok szabadidővel
rendelkező megbízható munkatársat
keresek, nyugdíjasok is jelentkezhet-
nek. Tel:06-20/349-0044

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

Pékségbe (strandnál, Gyümölcs utcá-
ban) eladót, cukrászt hajnali kezdéssel
felveszünk. Székesfehérváriak előny-
ben! 06-30/747-9507, 06-30/529-7064

Székesfehérváron, kora hajnali szállí-
tásra keresek autóval rendelkező mun-
katársat. 4 órás munkavégzésre tel:06-
20/439-4547

Apró

Székesfehérvári fatelepre fiatal, nem-
dohányzó betanított gépkezelőt kere-
sünk egy műszakos munkarendbe. Je-
lentkezés: 06/20-279-5884

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

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

Piacvezető székesfehérvári ital nagyker
komissiózó raktáros munkatársakat ke-
res. 06-30/788-0818

FÖLD, KERT

Székesfehérvár, Kőrösi utca 210. hob-
bikert 12m2-es faházzal, 580m2 telken,
minőségi kerítés, villany, fúrt kúttal még
eladó. 1.790.000Ft. Érdeklődni:06-22/
341-427

Csór-Iszka szőlőhegyen 300 négyszö-
göl panorámás telek jól megközelíthető
helyen eladó. Érd:06-22/433-709 délu-
tán

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

OKTATÁS

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését várjuk!
Tel.: 06 30 948 2646

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

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s
tanfolyam indul

Székesfehérváron
április 14-én.

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)

Mágus -mester jós jövendöl Bodajkon.
Tenyér, kártya, rontás levétel, szerelmi
kötés, oldás, munka -üzlet, siker mágia.
Tel:06-70/214-9230

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

LAKÁS

Belvárosi 2 szoba hallos jó állapotú,
légkondival, redőnnyel felszerelt lakás
tulajdonostól eladó. Júliusi költözéssel.
Ingatlanos ne hívjon. Tel:06-20/490-
5813

Belvároshoz közel az Ősz utcában ela-
dó 54 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti, lég-
kondicionált panellakás. Irányár: 16,9
M Ft. Tel: 06-30/378-1004

Székesfehérvár, Munkácsy utcában
59m2-es, erkélyes, felújított, gázkon-
vektoros, alacsony rezsijű lakás eladó.
Tel:06-22/314-824

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

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

Sziget utcai 1,5 szobás lakás
15.200.000 Ft-ért eladó. Érdeklődni:
06-22/412-193

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

Készítse fel az autóját
a tavaszi szezonra.

Átvizsgálási csomagjainkkal
nem érheti kellemetlen

meglepetés:
Basic csomag: 5200 Ft,

Basic plusz csomag: 8999 Ft ,
Prémium csomag: 12.499 Ft
Postaautó Duna Zrt.

8000 Székesfehérvár, Raktár u. 3.
22/504-434

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

CSALÁDI HÁZ

Most épülő, önálló, nappali + 4-es, egy-
szintes ház, novemberi átadással, cég-
től, eladó. 10+10 CSOK alkamas! Ár: 63
M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Eladó 3 szobás családi ház, Várpalota -
Inotán. Irányár: 20MFt. Érd:06-30/8510-
812

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ
Kincsesbánya Rákhegyen 1445m2-es
üdülőtelek házalappal, rendezetten. pin-
cével, villannyal eladó. Érdeklődni:06-
20/296-2772

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

• Palotavárosban4. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 15,5 M
Ft. Tel: 06-70/469-3370

• Feketehegyi n+3 szobás, 98 nm-es,
2004-es sorház garázzsal eladó: 36,7
M Ft. Tel: 06-70/412-5115

• Polgárdiban 78 nm-es, 3 szobás, új
építésű lakás kocsibeállóval eladó:
22,9 M Ft. Tel: 06-70/412-5115

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

• Szárazréten 2016-os, n+3 szobás
családi ház garázzsal eladó: 36,3 M
Ft. Tel: 06-70/412-3520

• Velencén főúthoz közeli, 1093 nm
telek bontandó felépítménnyel eladó:
16 M Ft. Tel: 06-70/412-3430

• Velencefürdőn, 42 nm-es, 2 szobás,
konvektoros fűtésű hétvégi ház el-
adó: 14,9 M Ft. Tel: 06-70/469-3395

• Úrhidán 1990-ben épült, nappali + 3
szobás családi ház eladó: 29,9 M Ft.
Tel: 06-70/469-3372

Fay lakótelepen 2 szobás erkélyes gáz-
fűtéses lakás 15.500.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2597
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

Velencén két szobás 80 m2-es felújí-
tandó családi ház, különálló melléképü-
letben tárolóval, pincével és garázzsal
eladó. 06-20/5480-680

Székesfehérvár, Horgász dülőben zárt-
kerti, 800 m2-es ingatlan (villannyal,
fúrtkúttal, gyümölcsfákkal, pincével) el-
adó. Irányár: 2,6 MFt. 06-20/938-0477

1+3 szobás lakás Szedreskertben
18.000.000Ft www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2596 tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Eladó ingatlanokat keresek, meglévő
készpénzes ügyfeleim részére. Hívjon
bizalommal! Tel:06-20/257-6164

JÁRMŰVEK

Keresek öreg, régi motorkerékpárokat,
és ezek alkatrészeit: BMW, Zündapp,
Csepel, Pannónia, Jawa, Simson, MZ,
Romet, lehet hiányos, üzemképtelen,
minden érdekel, házhoz megyek, kész-
pénzzel fizetek! 06-20-5196079

EElladdóó VVoollvoo XXCC6600 DD44 AAWWDD auttomatta GGearttroniic SSUUMMMMUUMM auttóó
magyarországi, első tulajdonostól, vezetett szervizkönyvvel. 2014-es

évjárat, 116.000 km. Felszereltség: panoráma napfénytető, tolató-
kamera, biztonsági csomag, téli csomag, full bőr, teljes LCD műszerfal.

Fix ár: 7.190.000 Ft • Tel.: +36 30/931-7610

Megkímélt, üzemképes 205 Look Peu-
geot második tulajdonostól eladó. 06-
30/758-0564

Régi motorokat, autókat keresek gyűj-
teménybe. Akár hiányosat is, alkatré-
szeket is. 06-30/905-1306

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

Eladó C4 Picasso 5 személyes dízel
2014-es, szakszervízben szervizelt, iár:
4MFt. Tel:06-20/421-4635

KIADÓ INGATLAN

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

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

Állattartó telep 2x350m2-es épület rak-
tárnak állattartásra bérbeadóTel:06-20/
520-1864

Egyszobás lakás gyermektelen, nem
dohányzó, fiatal párnak kiadó. 06-70/
223-9475

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

Székesfehérváron kis ház egy nemdo-
hányzó, dolgozó személy részére kiadó.
06-20/284-3767

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

ÁLLÁST KERES

Palotavárosban lépcsőházak takarítá-
sát vállalom egyéni vállalkozóként. Ér-
deklődni: 06-20/807-4223

Rendszeres takarítást vállal megbízha-
tó hölgy Mór és Székesfehérvár körze-
tében. Tel:06-20/483-5106
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Tűzifa erdei m3-ben 20.000 Ft-tól (cser, tölgy,
bükk).AA-5593967Tel.: 06-30/746-2444

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

Festés, mázolás, tapétázás, szalagpar-
kettázás fóliázással, precízen, olcsón,
gyorsan, garanciával. 06-30/256-6287

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

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

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

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

Teljeskörű lakásfelújítást, külső hom-
lokzatfestést, redőnyök javítását, zárak
cseréjét vállalom. 06-20/485-1985

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

Otthoni betegápolást (vérvétel, beöntés,
kötözés, injekció, fürdetés...stb,) válla-
lok (felnőtt szakápoló). Tel:06-20/807-
4223

GÉP, SZERSZÁM

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

Betonkeverő (új 150-250 l) ipari gép,
több év garanciával eladó 06-20/627-
0738

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

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

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

RÉGISÉG, ÉKSZER

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

TÁRSAT KERES

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

40-es nő keresi élete párját komoly
kapcsolat céljából. Kalandorok kímélje-
nek. Tel:06-20/200-8971

FAKIVÁGÁS,ZÖLDHULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
sövénynyírás, bozótírtás, fűkaszálás,

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

BÚTOR

50-63-ig független férfi keresi korban
hozzáillő, egyedülálló hölgy ismeretsé-
gét tel:06-20/220-2765

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

68 éves hölgy megismerkedne hasonló
korú nyugdíjas férfival Székesfehérvár
tel:06-20/807-6149

Megismerkednék 40-es vidám, hűsé-
ges, vékony testalkatú nővel. 174/74/
52. Tel:06-70/355-5835

50-es úr korban hozzáillő hölgy társát
keresi komoly kapcsolatra. 06-30/
3072-605

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

56 éves elvált férfi komoly kapcsolat
céljából hölgyet keres. Tel:06-30/492-
0470

Kertészeti szolgáltatás,
HáziKert goNDozás
70/283-1195

Elvált, magányos, csinos hölgyeket ke-
resek 35-50 évesig. 06-30/652-5549

VEGYES

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

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

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

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

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

A Benteler Autótechnika Kft.
új munkatársakat keres

operátor és
targoncavezető

munkakörökbe 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 munkavégzés 30 perces munkaközi szünetekkel
• munkatársi ajánlási bónusz nettó 100.000 Ft minden új
munkatárs után

• ötletpénz, jubileumi jutalom
• határozatlan idejű munkaszerződés, hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes sport - és masszázs szolgáltatások
• ingyenes céges buszjáratok

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

Válogatott használtruha boltbezárás
miatt eladó 390 Ft/kg. Felnőtt, gyerek.
Számlaképes. 06-20/525-5250

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

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

SCHWIN Csepel túrakerékpár 5 sebes-
séges, Shimano váltóval eladó. Érdek-
lődni: 06-30/263-4832

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

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

Sárszentmihályra keresek kerti és ud-
vari munkára segítőt. 06-30/2930-190

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

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

Hege Gold Ekszeruzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT.
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAKTAGJA.

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

14kt tört aranyés felvásárlás
6500Ft/gáron!

HEGE GOLD
ÉKSZERÜZLET

Válasszaki a tökéletes
jegygyűrűtúj kollekciónkból!

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

Hagyatékot veszek, és lomtalanítást
vállalok. Tel:06-20/3412-013

Húsfüstölés Maroshegyen. 06-20/932-
4805

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel
hőszigetelt éselektromos redőny,

reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenző

gyártása, szerelése, javítása.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény!

(Az akció április 1–30-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

06-30/9304-789

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

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45%

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyeláprilis6–30-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,
roletta,harmonika-ajjtó,nappernyyőkészítés

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

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

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

TeTőszigeTelés!
Beázásokmegszüntetése!
Nyaralók, lakások

teljes körű felújítása!
Tel.: 06-20/313-7014

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS,
BURKOLÁS, VILLANYSZERELÉS,
LAKÁSOK – HÁZAK

TELJES FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
30/424-6074

ÜGYVÉD - Dr. Pomázi Ádám - jogi tanácsadás,
szerződés szerkesztés (ingatlan/föld adásvétel,
ajándékozás, végrendelet), cégügyek/cégalapí-
tás,munkajog - iroda: Székesfehérvár,Mátyáskir.
krt. 5. (Plázamögött), tel.: 30/820-4186

SZABADIDŐ

Burkolást (csempézés, járólapozás),
festést, lamináltparkettázást vállalok
(panellakások, családi házak) teljes fel-
újítással, átalakítással Tel:06-20/445-
1640

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

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

Kertgondozás- kertépítés: füvesítés,
sövényvágás, fűnyírás, elhanyagolt ker-
tek kitakarítása, növénygondozás,
egyéb szolgáltatás. Számlaképes. 06-
20/454-6640

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

HŐSZIGETELT redőny, szúnyogháló,
napernyő, műanyag nyílászáró 50% be-
építési kedvezménnyel. Tel.:06-30/947-
12-78

Ereszcsatornák, kéményszegélyek,
párkányok készítése, egyéb bádogos-
munkák garanciával. Ingyenes felmérés.
06-70/337-0259
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Minden, ami a háztartásban kell!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. április 6-tól 20-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.
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Ajánlatunk 2018. április 6-tól 20-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.Ajánlatunk 2018. április 6-tól 20-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.
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389 Ft 
(518,66 Ft/l)

459 Ft 
(459 Ft/l)

JAR 0,9 lit 
mosogató 
többféle     

Cif folyékony 
súroló 500 ml 
többféle                    

Clin 500 ml 
ablaktisztító 
szórófejes                    

Unitox 400 ml 
légyirtó                                        

Well Done 
zsíroldó 750 ml 
szórófejes                 

Zewa 16 tek. toalett papír                                 

449 Ft (498,88 Ft/l)

419 Ft (838 Ft/l)

szórófejes                    szórófejes                    

359 Ft (718 Ft/l)

549 Ft (1373 Ft/l)

649 Ft (865,33 Ft/l)

1499 Ft (93,68 Ft/tek)

Ajax 1 lit 
általános 
tisztító többféle                     

Domestos 750 ml 
általános 
tisztító többféle                     

Zewa 16 tek. toalett papír                                 Zewa 16 tek. toalett papír                                 Zewa 16 tek. toalett papír                                 

Well Done 
zsíroldó 750 ml zsíroldó 750 ml 

Unitox 400 ml 
légyirtó                                        
Unitox 400 ml 
légyirtó                                        

szórófejes                    

Clin 500 ml 
ablaktisztító ablaktisztító 
szórófejes                    

Clin 500 ml 
ablaktisztító ablaktisztító 
szórófejes                    


