
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2018. április 20., 16. hét

Állás hirdetések: 
8.,9.,10.,11.,12., 
13.,18.,19. oldal
Megyei és multinacionális  

cégek állásajánlatai közül 
válogathat minden héten

Napi 15 perc mozgás a minimum az egészséghez vezető úton…   3. oldal

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
ForesT  
keményfa brikett  

100 Ft/kg
székesfehérvár,  

Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 
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TOP TÜREN KFT. felvételt hirdet 
nyílászárógyártó móri üzemébe 

az alábbi munkakörökbe:

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ
BETANÍTOTT MUNKÁS

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiemelt bérezéssel.

Jelentkezni lehet a 
sales@pfsablak.hu e-mail címen 

vagy a 06 20 390 5849-es 
telefonszámon.

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERESSAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

AMIT KÍNÁLUNK:
 3 műszakos, 8 órás munkarend 
 Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)
 312.000 Ft éves Cafeteria
 Tiszta munkakörnyezet
 Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból
 Munkahelyi étkezési lehetőség

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: 22/881-172 174-es mellék

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

Parkolási lehetőség az udvarban. Nyitva tartás: H–P.: 9–18-ig, Sz.: 9–17-ig.

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

Leanderek, ampolnák, cserepes szekfű, évelő növények.
Levendula, rozmaring stb. Virágföld és tápoldat kapható!

Muskátli és 
balkon növény 

vásár! 

Álló és futó 
muskátlik, 

egynyári palánták.

4.,5.,6.,7. oldal

Ingatlan 
index

Irány a sportpálya! – 2.
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Hírek
Információk

BALLAGÁSI 
AKCIÓ!

- 10 % 
KEDVEZMÉNNYEL

Minden új aranyékszer vásárlása esetén 
10 % kedvezményt adunk!

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2018.04.27-05.04-ig
A Bond Zrt. nemesfém-kereskedelmi partnere a Zenit-Ker Kft.
*A kedvezmény mértéke a törzskártyával nem vonható össze.

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

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

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

CIPŐVÁSÁR
SZÉKESFEHÉRVÁRON
A SELYEM UTCAI RUHAPIACON
2018. április 21-én, 7-11 óráig.

KETTŐ PÁR 1500 Ft,
új modellek 1500 Ft-tól,
férfi-, női, gyermekcipők.

 A Csillagászat Napja
Szombaton ünnepeljük 

a Csillagászat Napját, mely 
egy úgynevezett mozgó ün-
nep, amely a holdfázishoz 
igazodik, az ápri-
lis közepe és május 
közepe között be-
következő első ne-
gyedhez legközeleb-
bi szombatra esik. A 
Szabadművelődés 
Házában található 
Terkán Lajos Bemu-
tató Csillagvizsgáló-
ban, azaz a Csillagdában 
április 21-én, 19.00 órakor 

kezdődnek az ismeretter-
jesztő előadások. A témák 
között szerepel a csillaghul-
lás, a nap- és holdfogyatko-

zások és a Hubble űrtávcső 
eredményei. 

Lezárás a Seregélyesi-Mártírok csomópontban 
Közműépítési munkálatok 

zajlanak a Seregélyesi úton, a 
Mártírok úti csomópont után, 
a Mol benzinkút előtt. Egy hé-
ten át lezárás, forgalomterelés 
van érvényben és torlódások 
is lehetnek. Az építési mun-
kálatok miatt a Seregélyesi 
út városból kivezető oldalán 

lezárták a szélső 
forgalmi sávot a 
Mártírok úti cso-
mópontnál. A le-
zárás a csomópontban érinti 
a Mártírok útja kivezető ágát, 
ahol az egyenes-jobbra ka-
nyarodó sáv forgalmát a bal-
ra kanyarodó sávba terelik. A 

Mártírok útjáról 
minden irányba 
a belső forgalmi 
sávból lehet ki-

hajtani. Az április 17-től kö-
rülbelül április 24-ig tartó 
kivitelezés ideje alatt torló-
dásokra kell számítaniuk az 
autósoknak.

Föld napja a múzeumban
Április 21-én, szombaton 14-től 16 óráig izgalmas programokkal várják az iskoláskorú gyermekeket és szüleiket, kísé-
rőiket a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumba (Városház tér 4.). 14 órától „Ültess virágot” címmel kertészkedés, 
15 órától „Noé bárkája” címmel kézműves foglalkozás lesz a múzeumkertben, és meglepetésprogrammal is készülnek 
a szervezők. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

XI. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál
Óriási rendezvényözön-

nek ígérkezik! Agárdon, áp-
rilis 27-től május 1-ig számta-
lan helyszínen, jobbnál jobb 
programokkal várnak min-
denkit. Felsorolni is lehetet-
len a színpadi fellépők sorát 
és az egyéb – némelyik belé-
pőjegyes - kiegészítő progra-
mokat és lehetőségeket. 

Néhány program és lehető-
ség – a teljesség igénye nélkül:
Péntek: 
Agárdi Dobzenekar megnyi-
tó és bemutatkozó koncert 
MetroPolice – Police Triubute 
zenekar koncert, Horváth-Do-
bai Gitár Duó&Szakáll Béla 
ütőhangszerek, The Bits Beat-
les Emlékzenekar nagykon-
certje. 17 órakor: 1 órás séta-
hajó járatot indít a Velencei 
Madárrezervátumba. Kiállí-
tás-megnyitó T. Szabó Mag-
da festőművész munkáiból. 
Szombat: 
nagyszínpad:
10.00 Az Aranyhal meséje, 
10.40 Dinnyés Ágnes és tanít-
ványai: természetes mozgás, 
11.00 Betyárvirtus avagy Ró-
zsa Sándor a közönséget ug-
ratja – a Langaléta Garabon-
ciások vásári színháza, továb-
bá: Heimattönen Kapelle sváb 
zenekar, Boka Boogie kon-
cert, Gabó Acoustique, Badár 
Sándor műsora (17 óra), Da 
Why koncert, Kerekes Band 
koncert. 21:45-kor tűzijáték. 
22 órakor Fesztivál-party a 
PartyDj”s Duóval. 
a Szarvas szobornál: 
11.00-18.00 h Az Ómagyar 
Hagyományőrzők jurtájánál: 
A magyar népvándorlás korá-
nak kultúráját idéző kiállítás, 
ismeretterjesztő beszélgeté-
sek a jurtában. Előadások a 
népvándorlás kori életmód-
ról. Íjászoktatás, íjásztatás, 
kopja vetés. Nemezelő fog-
lalkozások, népi játszóháza 

(népi eszközök és szabadtéri 
játékok). Kézműves foglalko-
zások: kötözés, fonás és kar-
kötő-készítés. Gyógyító-sarok 
a jurtában: masszázs, relaxá-
ciós kezelés.
Vadmadárfoglalkoztató: 
Röptetés, bemutatók, foglal-
kozások, interaktív ismeret-
terjesztő program a nappali 
és éjjeli ragadozómadarakról, 
vadászatukról. 
a csónak-kikötőnél: 11.00-
16.00 h Sárkányhajózás – a 
sárkányhajók minden egész 
órában indulnak. Mohosz 
évadnyitó horgász- és ha-
lászléfőző verseny: felnőtt 
és IFI nyílt egyéni horgász 
versenyek.
Lovasszekér túra a Diny-
nyési kilátóhoz indulás: 
10., 12., 14 órakor (szom-
bat, vasárnap és hétfő), a 
csónak-kikötőtől.
A szekértúra során a Dinnyé-
si Hagyományőrző Központ-
ban megtekinthetik a Csipke-
csodák c. kiállítást, majd a 

szomszédos Dinnyési Fertőn 
rövid gyalogtúra keretében 
megismerkedhetnek terület 
növény- madárvilágával.
a katonai emlékparknál 
(Pákozd):  10.00-18.00 h Ap-
ródképző, foglalkoztató sátor 
az ifjaknak, Raptor lézerharc 
szimulációs stratégiai kaland-
játék, amit kortól, nemtől füg-
getlenül bárki játszhat.
naGY-kULtÚRa – aUtÓ-
bUSzoS tÓkÖRÜLI tÚRa: 
10.00-15.00 A Posta mögöt-
ti parkolóból indul. Autóbu-
szos kirándulás keretében a 
Velencei-tó környéke legjelen-
tősebb látnivalóinak megte-
kintése. A túrát vezeti: Tiha-

nyi Tamás a TDM Gárdony 
vezetője.
A fesztivál többi napján 
45 perces sétahajó-járatok 
Agárdról, a tó nádszigetei 
közé
Április 28. szombat 11:00 és 
15:00, Április 29. vasárnap 
11:00 és 15:00, Április 30. hét-
fő 15:00, Május 1. kedd 15:00. 
Indulási helyszín: Agárdi Ha-
jóállomás (Agárd, Tópart u. 1
tÓPaRt – VIDÁmPaRk: 
10.00-24.00 h A Rodeo Bika 
Team vidámparkja
az aGÁRDI PaRkeRDŐ-
ben: Meseerdő: Süsü, a sár-
kány: Április 28. szombat 10-
12 és 15-16.30
a DInnYéSI HaGYo-
mÁnYŐRzŐ kÖzPont-
ban: 10.00-18.00 h Csipke-
csodák – csipkekiállítás
Vasárnap: a nagyszínpadon 
folyamatos bemutatók, fellé-
pések, koncertek
A csónak-kikötőnél: 11.00-
16.00 h Sárkányhajózás – a 
sárkányhajók minden egész 
órában indulnak, 09.00-13.00 
h Vadfőző verseny
a GÁRDonYI Géza em-
LékHÁzban: 10.00-18.00 
h Konkoly Merse Kassai lo-
vasíjász rendhagyó történe-
lemórái (fegyverbemutató, 
hangszerbemutató, előadás 
a honfoglalás-kor, a középkor 
harcművészetéről) a fesztivál 
minden napján.
tÓPaRt – VIDÁmPaRk: 
10.00-24.00 h A Rodeo Bika 
Team vidámparkja
Hétfő: a Jazz VILÁGnaPJa, 
folyamatos koncertek a nagy-
színpadon. 18:30-kor Pankas-
tic koncert, 21.30 -23.00 Coco 
Loco – csípőstekerős trópusi 
karneválzene.
A szombat-vasárnapi ki-
egészítő rendezvények 
és lehetőségek e napon is 
folytatódnak.
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 Ajánlat érvényes 2018. 04.17-05.18-ig. Részletek az üzletben. Az árak az áfát tartalmazzák. 
Tel.: 20/356-4495, 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 kényelmekényelmekényelme

Sarokülők
már 71.800 Ft -ért

akár 40%-kal olcsóbbanakár 40%-kal olcsóbban

kényelme

370-es szekrénysor 
99.000 Ft 

Sarokülő 2 db puffal 
146.900 Ft 

370-es szekrénysor 
129.900 Ft 

A rendszeres sport sok mindenre jó terápia
n Folytatjuk sorozatunkat, amelyben 
az egészséges életmód alfáját, a napi, 
rendszeres testmozgást, sportot állít-
juk fókuszba. Szakemberek szerint a 
szervezet minimális napi intenzív moz-

gásigénye 15 perc. Ez lehet futás, kocogás, „gyors-
kondizás”, gimnasztikázás, bármiféle pulzusnövelő 
tevékenység. A múlt heti alapok után most néhány 
részben megnézzük, melyek a legnépszerűbb moz-
gásformák, amiket mindenki űzhet, kortól, nemtől 
függetlenül, és amelyek Székesfehérváron is köny-
nyen megvalósíthatók, elérhetők.

Mindenek előtt ki kell 
emelni, hogy a megyeszék-
hely hivatalosan is viselhe-
ti a sportváros címet. Nem 
véletlenül. A városvezetés 
mindenféle lehetőséget ki-
használ arra, hogy az él-
sport mellett a tömeg- és di-
áksport bázist is növelje, a 
korábban már vázolt fitne-
szparkok építésével, a nyi-
tott tornatermek akcióval 
és sok más olyan projekt-
tel, amely a városban élők 
napi, kulturált sportolását 
szolgálja. Mivel a kormány 
is kiemelten foglalkozik a 
sporttal, egészséges élet-
módra neveléssel, sokat se-
gítenek a legfelsőbb szin-
ten is a helyi önkormány-
zat sportos törekvéseiben.

Székesfehérvár - nyu-
godtan állítható - országos 
szinten is párját ritkító sze-
repéhez a tömegsportmoz-
galom tekintetében. A spor-
tot alapvetően jelentős mér-
tékben támogató és kedvelő 
polgármester, dr. Cser-Pal-
kovics András és a város-
vezetőség pozitív hozzáál-
lása mellett van egy folya-
matosan jelenlévő kulcsfi-
gura, aki mindig, minden 
körülmények között elköte-
lezetten és hatalmas lelke-
sedéssel szervezi a diák- és 
tömegsport-életet a királyi 
városban, immár évtizedek 
óta. Ő a polgármesteri hiva-
tal elnyűhetetlen munka-
társa, Magony Tamás, aki 
egészen fiatal korától az 
önkormányzati sportiroda 
lelkes szervezője. Fáradha-
tatlanul robotol a helyi tö-
meg- és diáksport folyama-
tos fejlődése érdekében, mi-
közben a nyugdíjasoknak is 
szervez sportos vetélkedő-
ket. Ő mozgatja a szálakat 
a Kihívás Napja kapcsán, 
amikor a fehérvári intéz-

mények, cégek, vállalko-
zások vezetőit kapacitálja 
– rendszerint igen eredmé-
nyesen – a napi 15 perces 
pulzusnövelő tevékenység 
regisztrálására, de ő a ka-
pocs a város és a különböző 
szövetségek és egyesületek 
között is. Ha sportról van 
szó, a Fő utca kellős köze-
pén is bárkivel leáll beszél-
getni, s lexikonként sorolja 
az eredményeket, az ingye-
nesen használható tornater-
mek listáját és nyitva tartá-
sát, a különböző vetélkedők 
helyét, időpontját. Alapve-
tő motorja a fehérvári tö-
meg- és diáksportnak,  így 
az idén is gőzerővel szer-
vez, hogy hagyományai-
hoz méltó eredményesség-
gel szerepeljen Fehérvár a 
Challenge Day-en. A kihí-
vás napja kezdeményezés 
1982-ben indult Kanadá-
ból. Két szomszédos város 
vezetői elhatározták, hogy 
egész napos verseny kere-
tében döntik el, melyik vá-
ros sportosabb. Május utol-
só szerdáján ezért 0 órától 
este 9 óráig folyamatosan 
számolták, hányan végez-
nek aktív testmozgást leg-
alább 15 percen keresztül. 
A kihívás napja hamar meg-
honosodott szerte a világon. 
Magyarországon 1991-ben 
rendezték meg először. A 
kihívás napját ma már a Ma-
gyar Szabadidősport Szö-
vetség rendezi a Nemzeti 
Sporthivatal támogatásával, 
azzal a céllal, hogy minél 
többen kapjanak kedvet a 
mozgáshoz és az egészsé-
ges életmódhoz. Az elmúlt 
években összesen 1525 te-
lepülés vett részt a vetélke-
désben. Székesfehérvár sa-
ját kategóriájában a legered-
ményesebb honi település, 
így nem csoda, hogy május 

30-án is arra készül, újra ott 
lesz a dobogón. Még nem 
késő regisztrálni, a lényeg, 
hogy azon a napon a mini-
mum 15 perces sportolás 
igazolhatóan megtörténjen.

Hivatalos program még 
nincs, ám az biztos, hogy 
már a kezdéskor, május 30-

án 0 óra után néhány perc-
cel tömegek fognak tornáz-
ni polgármesteri vagy al-
polgármesteri részvétel-
lel a Városháza előtt, mi-
ként a Csitáry Uszodában 
is egész nap Challenge Day 
„kompatibilis” programok 
lesznek.

A témát következő szá-
munkban további hasznos 
mozgásformákkal folytat-
juk, illetve bemutatjuk az 
országos tekintetben is 
párját ritkító, az általános 
iskolásokat megmozgató 
ARAK Aktív programot.
 -mátay-
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Tel: 06-20/923-1458

30-400 nm-ig 
Székesfehérvár, Repülőtér úton

Kiadó raktárak,  
műhelyek, kereskedelmi  

és ipari ingatlanok

Vállalkozói Központ Közalapítvány

Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. • Tel: 22/514-126
web: www.szvk.hu • e-mail: titkarsag@szvk.hu

Irodát 
bérelne?

KIADÓ 
48-49 m2-es irodák

41 m2-es műhely

Gondoljon a 

  
  

a Seregélyesi úton!

Gondoljon a 

  
  

a Seregélyesi úton!

VÁLLALKOZÓI 
KÖZPONTRA

a Seregélyesi úton!a Seregélyesi úton!

A parkolás és megközelítés nálunk nem probléma!

Emellett műhelyek 
bérbeadásával, különálló és igény 
szerint igénybe vehető tárgyalókkal, 
konferenciateremmel és non stop 
működő portaszolgálattal állunk 
Bérlőink rendelkezésére!

www.oc.hu/felezocsomag

8000 Székesfehérvár, Piac tér 30.
+36 22 504 733

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.
+36 22 796 931

MERT AZ OTTHONOM ÉN VAGYOK

Ingatlan index
A hazai ingatlanárak ötö-

dik éve folyamatosan nő-
nek, az építkezési kedv és 
az új beruházások rekordo-
kat döntenek. 2017 egyér-
telműen az újlakás-építé-
sek éve volt, az első kilenc 
hónapban mintegy 8000 
új lakás épült és további 
28 ezerre adtak ki építési 
engedélyt. Az árak is dina-
mikusan emelkedtek, a leg-
drágább területen, a főváros 
V. kerületében megközelí-
tették a 700 ezer forintos 
négyzetméterenkénti átla-
gárat, de az ország minden 

pontján erőteljes emelkedés 
tapasztalható. 

A tavalyi év minden kétsé-
get kizáróan az ingatlanpiac 
éve volt, amely megmutatko-
zik az építkezések számá-
ban és az ingatlanárak emel-
kedésében is. Az újépítésű 
lakások iránti keresletet alig 
győzik kielégíteni a beruhá-
zók. Még úgy is, hogy 2016 
azonos időszakához képest 
51 százalékkal több új in-
gatlant adtak át és a kiadott 
építési engedélyek száma is 
33 százalékkal haladta meg 
az előző évét. 

Míg a főváros egyes kerü-
leteiben már csak egy kisebb 
méretű garzon vásárolható 
20 millió forintból, a külső 
kerületekben elérhető lehet 
akár egy 65 négyzetméte-
res ingatlan is ebből az ösz-
szegből – derül ki a egy in-
gatlanpiaci elemzésből. A 
vidéki településeken ennél 
többször nagyobb lakást 
vagy házat is lehet venni 
20 misiből.

Budapest értékei kiemel-
kedőek, a rendelkezésre álló 
összegből csupán 39 négy-
zetméteres lakás, vagy 58 
négyzetméteres ház vásá-
rolható a fővárosi átlagér-

ték alapján. Az 
egyes kerüle-
tek közötti kü-
lönbségek mi-
att azonban 
nem mindegy, 
hol vásáro-
lunk. Az V. ke-
rületben példá-
ul csak egy 23 
négyzetméte-
res lakásra ele-
gendő a 20 mil-
lió forint, míg 
a XX. kerületben akár 80 
négyzetméteres ház is elér-
hető lehet.

A nagyobb megyeszékhe-
lyek közül Miskolcon vásá-

rolható a legnagyobb lakás, 
amely akár 132 négyzetmé-
teres is lehet. A vizsgálat-
ba bevont települések közül 
további négy helyen érhető 

el 100 négyzet-
méter-, míg to-
vábbi öt telepü-
lésen 80 négy-
zetméter feletti 
ingatlan.

A vizsgált 
városok közül 
Budapest után 
Székesfehér-
váron kapjuk 
a legkisebb la-
kást a 20 millió 
forintból. Itt át-

lagosan 68 négyzet-méteres 
ingatlanra elég ez az összeg, 
amely több mint másfélsze-
rese a fővárosi értéknek. 
Székesfehérvárral közel azo-

nos árak jellemzik a kecske-
méti, a veszprémi és a debre-
ceni használtlakás-piacot is.

Házak esetében kisebb 
a különbség Budapest és a 
drágább vidéki városok kö-
zött. Velencén 10-, Siófokon 
pedig 17 négyzetméterrel 
nagyobb ház érhető el, mint 
a fővárosban. A skála má-
sik végén lévő településeken 
azonban kastély méretű in-
gatlanok is kifutják 20 millió 
forintból. Dombóváron akár 
a 200, további hét települé-
sen pedig a 100 négyzetmé-
tert is meghaladhatja a vásá-
rolt ingatlan nagysága. (for-
rás: privátbankar.hu)

Ötször akkora lakás ugyanannyi pénzből? 

2018 is az ingatlanpiac éve lesz?
A jó ingatlanos

Alázat, 
önbecsü-
lés, elhiva-
tottság és 
adni jobb, 
mint kapni, nem egy romanti-
kus regény címszavakban, ha-
nem egy jó ingatlanos szemé-
lyiségének szerény öltözékei. 
Kellékek és kiegészítők, amik 
nem csak harmonizálnak, ha-
nem öltöztetnek is. Egy ilyen 
ruhatárral a vevőknek nem a 
kezét fogjuk, nem irányítjuk 
őket és helyettük döntünk, ha-
nem vevővé válunk.
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Ingatlan index
Szeretne egy saját nyaralót? 

A nyaralóárak emelkedése 
az elmúlt egy évben lelassult 
- derül ki az egyik legfrissebb 
elemzésből. Habár az árak va-
lamelyest mérséklődtek, ha-
talmas eltérések mutatkoz-
nak régiónként: akár 37 mil-
lió forint is lehet a különbség, 
attól függően, hogy az ország 
melyik felében található.

Az ingatlanárak növeke-
dése természetesen a nyara-
lópiacot sem kerülte el: két év 
alatt átlagosan 61 ezer forint-
tal emelkedtek a kínálati árak 
ebben a kategóriában.

A meredek áremelkedés 
2016-ban következett be, ami 
aztán 2017-ben kissé lelassul-
va, de folytatódott. 2018 első 
hónapjaiban már 276 ezer fo-
rintos négyzetméterárral kell 
számolni annak, aki hétvégi 
házat szeretne vásárolni, ez 
azonban a harmadik és a ne-
gyedik negyedévben – az elő-
ző évek tapasztalatai szerint 
– emelkedni fog majd, így a 

vásárlás most még olcsóbban 
megúszható.

Természetesen a nyara-
lók ára térségenként nagyon 
markánsan eltér. Alapvető-
en a legdrágább a Balaton 
és a Velencei-tó környéke, 
de a toplistán megjelennek 
olyan települések is, melyek 
más szempontból kedvelt 
turisztikai célpontok, ilyen 
például a főváros vagy ép-
pen Hajdúszoboszló, mely 
termálvizével vonzza a 
látogatókat.

A legdrágább a Siófoki tér-
ség, ahol több mint 40 millió 
forintos átlagárral kell kalku-
lálnia a vásárlóknak. Ezt kö-

veti Balatonföldvár és Bala-
tonfüred környéke 37 milliós, 
illetve közel 34 millió forintos 
átlagárral. Közel 20 milliós át-
lagárral találkozhatunk Bu-
dapesten, míg a Velencei-tó 
környékén már valamivel ala-
csonyabb összeget, 15 millió 
forintot kell átlagosan vásár-
lásra szánni. (forrás: privat-
bankar.hu)

Mit hoz az idei év?
A 2016-ban bejelentett - majd az építkezést ösztönző 

lépések hatására megkezdett - beruházások közül sokat 
idén fognak átadni, csak Budapesten közel kilencezer 
új társasházi lakás épülhet meg, amelyek egy része a 
tervezőasztalról, akár már két éve elkelt. A befekteté-
si célú lakásvásárlás továbbra is igen népszerű marad, 
de a magas árak miatt a magánbefektetők aránya nem 
valószínű, hogy növekedne, annak ellenére, hogy a pi-
acon kevés olyan befektetési lehetőség van, melynek 
hozama ilyen magas lenne.

Sokak várakozásával ellentétben nem biztos, hogy 
a kedvezményes 5 százalékos építési áfa határidejét 
2019 után is meghosszabbítják, így a beruházóknak 
nagyon igyekezniük kell, hogy az elkövetkezendő szűk 
két évben - kedvező adózás mellett - megépüljenek és 
eladásra kerüljenek a projektek. Nincs kizárva, hogy a 
későbbiekben bejelentenek olyan intézkedéseket, ame-
lyek továbbra is építkezésre ösztönzik a beruházókat, 
de ha mégsem, akkor 2019 után további áremelkedés 
következhet. (forrás: portfolio.hu)

A térségekre jellemző  
ingatlanok átlagára
Siófoki 40,2 mFt
Balatonföldvári 37,3 mFt
Balatonfüredi 33,8 mFt
Fonyódi 26,1 mFt
Hévízi 22,8 mFt
Balatonalmádi 22,4 mFt
Hajdúszoboszlói 19,8 mFt
Nyíregyházai 19,6 mFt
Budapest 17,6 mFt
Keszthelyi 17,6 mFt
Marcali 17,3 mFt
Gárdonyi 15,1 mFt
Szentendrei 10,8 mFt
Győri 9,6 mFt
Gyöngyösi 9,5 mFt

2018 is az ingatlanpiac éve lesz?

Az ingatlanok iránti ke-
reslet bővülése nagy szere-
pet kapott a fellendülésben, 
emellett számos más ténye-
ző is kedvezően hatott a pi-
acra. A CSOK felhasználási 
lehetőségeinek bővítése, a 
kedvező hitelkörnyezet, il-
letve a fogyasztóbarát, fix 
kamatozású lakáshitelek a 

vásárlási kedvet növelték, 
az egyszerű bejelentés, az 
áfa visszaigénylés és a ked-
vezményes 5 százalékos 
áfakulcs pedig a beruházó-
kat ösztönözte építkezésre. 
Az eredmény látványos: rég 
nem látott aktivitás tapasz-
talható az ingatlanpiacon. 
(forrás: portfolio.hu)
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Ingatlan indexÖtletház Ingatlan – Hiteliroda Kft.
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 8. fszt. 1.
06-20/5944-027, 06-22/317-036

A Tó-CooP Zrt. 
(2484 Gárdony-Agárd, Gesztenye sor 17/A.) 

bérbe adja az alábbi  
kereskedelmi és vendéglátó egységeit:

35/K. Élelmiszerbolt  Agárd, Szövetkezetek útja 3.   150 m2

82/K. Élelmiszerbolt  Martonvásár, Hunyadi u. 23.  88 m2

97/K. Élelmiszerbolt  Kajászó, Rákóczi u. 60.  355 m2

175/K. Élelmiszerbolt  Zámoly, Táncsics u. 18/A  213 m2

28/V. Presszó  Kajászó, Rákóczi u. 120.  286m2

39/V. Presszó  Gyúró, Rákóczi u. 51.  192 m2

53/V. Presszó Seregélyes-Szőlőhegy, Liszt F. u. 1.  203 m2

61/V. Ruházat  Lovasberény, Rákóczi u. 2.  200 m2

Vágóhíd  Martonvásár, Béke u. 12.  622 m2

Bővebb felvilágosítást a 22/355-045 telefonon, illetve a 
06-30/520-6411 telefonon 8:00-12:00 óra között adunk.

Ha venne, ha eladna, 
irodánkat hívja!

Keresünk-kínálunk  
eladó ingatlanokat  

Székesfehérváron és környékén.
Kedvező feltételekkel  

eladjuk ingatlanát.
Egyeztetett időpontban állunk  

Kedves Ügyfeleink rendelkezésére. 

Ingatlanközvetítő Kft
Szfvár, Távírda u. 2. fsz.

Hétvégén is hívható
06-20/9788-758

pici@datatrans.hu
piciiroda.ingatlantajolo.hu

n Időnként többet gondolkodnak az emberek egy 
háztartási gép vagy műszaki cikk vásárlásán, mint 
az akár több tízmillió forintos kiadást jelentő ott-
honuk kiválasztásán - pedig a nem kellően előké-
szített döntés hosszú távon nem csak bosszúsá-
got, de jelentős pénzügyi veszteséget is jelenthet. 

Sok vevő - érthető okok 
miatt - inkább az olcsóbb 
lakásokat keresi. Azonban 
az ingatlanpiacon az „olcsó 

húsnak híg a leve” mondás 
hatványozottan igaz - az ala-
csony áron kínált ingatlanok 
általában nem véletlenül ke-
rülnek annyiba, amennyi-
be. Érdemes tehát alaposan 
utánajárni a legfontosabb 
kérdéseknek:

Mit tartalmaz az ár?

Fontos, hogy az építte-
tő jól átlátható, tételes lis-
tát biztosítson arról, mit is 
kapunk a pén-
zünkért. Ne 
e lé ge d jü n k 
meg papír-
ra vetett skic-
cekkel, egy 
mindenre ki-
terjedő érté-
kesítési doku-
mentációnak 
tartalmaznia 
kell az alap-
rajzon kívül a 
műszaki tar-
talmat (közművek, parko-
sítás, szerkezetek, anyagok, 
berendezések, jogi költsé-
gek), a fizetési ütemezés 
pontos leírását, az opcio-
nális árcsökkentő vagy ár-
növelő tételek listáját. Eze-

ket áttekintve pontos képet 
kell kapnunk olyan fontos 
tételekről, amelyeket ha 
nem tartalmaz az ár, a ké-
sőbbiek folyamán külön kell 
értük a pénztárcába nyúl-
nunk, méghozzá mélyen.  
Sok projektben nem tarto-
zék például a redőny, a riasz-
tórendszer, de az sem mind-
egy, hogy hanggátló téglából 
épült-e a szomszédot elvá-
lasztó fal. 

Megbízható, minőség-ori-
entált építtetővel van 
dolgunk? 

A referenciákkal rendel-
kező, valamilyen szakmai 
szervezetnél leinformál-
ható, megbízható cégektől 

nem kell tartanunk. Hátul-
ütők persze ez esetben is 
lehetnek, de kellő körülte-
kintéssel kivédhetjük őket. 
Hasznos, ha utánanézünk, 
mióta működik a cég a pi-
acon. Nagyon fontos, hogy 

kövessük az építkezés sza-
kaszait. Ha ebbe nem enged-
nek betekintést, inkább for-
duljunk sarkon.

Mennyire értékálló a ki-
szemelt lakás?

Az újépítésű lakásoknál a 
vásárlóknak már nem csak 
az esztétikai és szociális 
igények kielégítése a fontos. 
Legalább ilyen hangsúlyt ér-
demes fordítani az energia- 
és költséghatékonyságra, a 
környezetvédelemre, a meg-
újuló energiák használatára. 
Az élhető otthon megterem-
tése mellett - ha értékálló, 
minőségi anyagokkal, beren-
dezésekkel, felszereltséggel 
- az energiahatékonyságot 

és korszerűséget 
is figyelembe vé-
ve választunk, a 
későbbi eset-
leges eladást is 
megkönnyítjük. 

És ha mindent 
átgondoltunk, 
jöhet a fantázia.

Jegyezzük fel, 
mi az, amit min-
denképpen sze-
retnénk új álma-
ink otthonától:

Saját kert? Gépkocsi beálló? 
Fedett terasz? Tágas nappali? 
Több tároló? Extra hőszigetelt 
tetőtér? Csupán egy közvetlen 
szomszéd? Korszerű, energia-
takarékos fűtés-hűtés? – nem 
lehetetlen! T.T.

Új építésű lakás vásárlás – hibák, tippek és trükkök
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Ingatlan index

www.terrakottafurdoszoba.hu

Kínálatunkból:
  Hazai és import csempék, 

padlólapok
  Egger laminált parketták
  kádak, zuhanyfülkék
  csaptelepek, kiegészítők
  medencék
  burkolási segédanyagok.

2018-ban is óriási választékkal,
kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat!

Új szolgáltatás: ingyenes 3 D-s látványtervezés. 

Székesfehérvár, Budai u. 169. (volt SUZUKI szalon) 
Tel./Fax: 06-22/314-002, 06-30/709-4004 Nyitva: H-P: 9-17-ig, Sz: 9-12-ig

Beruházó:
KORONA Zrt.

                 8000 Székesfehérvár, 
Várkörút 44-46.

Á tadás:
2018. július

LAKÁSOK A LEGJOBB HELYEN!

2018. május 31-ig
választható 

 BEMUTATÓKONYHÁVAL!
A bruttó alapterület már
330.000,- Ft/m2 ártól!
(A részletes ajánlatot kérje telefonon.)

www.koronalakopark.hu
tel.: 06 30 9701 251

KORONA
LAKÓPARK

Móri út 36.

www.koronalakopark.hu

konyhaja arat!
Spórolja meg

Robbanás 
az építőipari 
szektorban

Kilőtt az építőipar 2018-ban: 
januárban több mint 40 száza-
lékkal, februárban pedig több 
mint 25 százalékkal bővült a 
termelés az előző év azonos 
hónapjához képest 

Már 2017 első felében 
erős volt az ágazat tel-
jesítménye, amire 
„még egy lapáttal 
rá tudott tenni” 
az idén.

Az ágazat 300 ezer embert 
foglalkoztat, az építési kedv 
nem csökken. Tízéves ösz-
szevetésben az építőipar tel-
jesítménye tudott legjobban 
bővülni.

  A lakásépítések dinamikus 
bővülésében a kedvezményes 
lakásáfának jelentős szerepe 
van, ugyanakkor a szakem-
berhiány miatt számos pro-
jekt átadása 2020-utánra csú-
szott. (forrás: mti)

CSOK - egyszerűbb, gyorsabb igénylés
Jelentősen csökkennek a 

családi otthonteremtési ked-
vezmény, a csok igénybevéte-
lének adminisztratív terhei, 
egyszerűsödnek szabályai, 
illetve igénylésének feltételei 
2018. február 15-től.

Bevezetik az úgynevezett 
„nyilatkozati elvet”, és ezzel 
hitelt adnak az igénylők sza-
vainak. Az igénylőknek nem 
kell majd minden igazolást, 
dokumentumot papíron be-
nyújtaniuk, hanem elég lesz 
büntetőjogi felelősségük tu-
datában nyilatkozniuk, de 
a NAV természetesen elle-
nőrizheti a nyilatkozatok 
valóságtartalmát.

Másik változtatás a kül-
földről hazaköltöző, a cso-
kot igénybe venni szándé-
kozó családoknak jelent 
majd segítséget. A 10 mil-
lió forintos csok igénylésé-
hez ugyanis jelenleg 180 

napos magyarországi tár-
sadalombiztosítási jogvi-
szony igazolása szükséges. 
Február 15-étől erre a csalá-
doknak már nem lesz szük-
ségük, csak azt kell vállal-
niuk, hogy 180 napon belül 
tb-jogviszonyt létesítenek.

Az újabb könnyítések kö-
zött szerepel a csokot érintő 
banki ügyintézési határidő 
csökkentése. A pénzintéze-
tek számára azért lesz szi-
gorúbb a szabályozás, hogy 
gyorsabb legyen az elbírá-
lás. Ez azt jelenti, hogy  30 
napon belül kell dönteniük 
a lakásvásárlási ügyekben, 
az építkezéseknél pedig 60 
napon belül.

Megkönnyítik az igénylők 
dolgát is. Míg eddig az adás-
vételi szerződés megköté-
sét követő 120 napon belül 
nyújthattak be a csok iránti 
igényt, ezt február közepé-

től már 180 napig 
tehetik meg.

Jelentős válto-
zás az is, hogy a 
már folyamatban 
lévő lakásbővíté-
sekre is érvénye-
síthető a csok, és 
a teljes bekerülé-
si költséget lehet 
a támogatásból 
fedezni. (forrás: 
mti)
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VT Metal K� .
Csoportvezető 

•  Művezető munkájának segítése, termelés szervezése, emberek irá-
nyítása, dokumentációk kezelése. 3 műszakos munkarend.  

Elvárások:
•  Minimum középfokú végze� ség (ére� ségi, technikum), vezetői, 

szervezői gyakorlat, önállóság.

Raktáros 
•  Raktárosi feladtok ellátása, készlet nyilvántartás
•  Vevőkkel kapcsola� artás, dokumentációk kezelése. 
Elvárások: 
•  B2 program kezelésében gyakorlat, raktári munkavégzésben 

tapasztalat.

Betaníto�  gépkezelő 
•  Galván automaták kezelése
Elvárás: 
•  minimum szakmunkás végze� ségű vagy üzemi gyakorlat, 3 műsza-

kos munkarend vállalása. 
Előny: 
• gépkezelési ismeretek.  
•  Lehetőség gépkezelői végze� ség megszerzésére, vizsga letétele 

után fi zetés emelés.

Galván vízkezelő
•  Galván szennyvizek, koncentrátumok előkezelése,
•  A vízkezelő berendezések üzemeltetése, karbantartása, javítása.
Elvárások: 
•  Szakirányú, szakmunkás végze� ség, (géplakatos, csőszerelő, vízve-

zeték-szerelő, villanyszerelő)
Előny: 
• Hasonló területen szerze�  tapasztalat. 

Logisz� kus
• Megrendelések készítése, beérkező áruk bevezetése. 
•  Kiszállítások koordinálása, napi kapcsola� artás vevőkkel.
Elvárások: 
•  Középfokú végze� ség, 2-3 éves raktári vagy logisz� kai területen 

szerze�  tapasztalat

vtmetalhr@metal.videoton.hu

Csoportvezető 

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

Háztartás = VIDEOTON
Átlagosan évi több mint 2 millió háztartá-
si kisgépet gyártunk kaposvári üzemünk-
ben a Philips és a Braun számára

Videoton EAS K� .
Raktáros

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

E-mail: humanpoli� ka@veas.videoton.hu
Tel.: 06 22/533-805; 22/533-604; 22/554-094
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Fényképes önéletrajzot a következő címre kérjük: info@kipkft.hu

Elvárások: 
Helyes kommunikáció szóban 
és írásban, felhasználó szintű 
számítógépes ismeretek. 
Munkavégzés helye: 
Sárosd külterület

Elsősorban növénytermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági üzem keres 

női adminisztrátort, asszisztenst
az ügyviteli feladatok támogatására.

Feladatok:
•  ügyiratkezelés
•  anyagfelhasználások nyilvántartása, 

készletkezelés
•  adatszolgáltatás a hatóságok felé
•  költségelemzések készítése

Munkavégzés helye: 

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal
karrier@feha.hu -n

VEZETŐI 
ASSZISZTENS, 
ADMINISZTRÁTOR

kollégánkat keressük 
(egy műszak), 

fi atalos csapatunkba, minimum 
középfokú végzettséggel. 

Előny: közgazdasági szakirány, 
illetve nyelvismeret

Székesfehérváron, 
versenyképes bér. 

FELADAT: társaságunk által 
gyártott termékek belföldön 

történő szállítása

FELTÉTELEK: BE vagy CE tip. 
jogosítvány

ELŐNY: Székesfehérvár vagy 
környéki lakhely

Jelentkezni lehet fényképes 
önéletrajzzal a hr@feher-ablak.hu 

e-mail címen.

A FEHÉR 
ABLAK K� . 

tehergépkocsi-
vezetőt

keres.

Várjuk jelentkezését és önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

 pozíciót kínáljuk! 

Cégünk elkötelezett híve a stabil jövőkép, hosszútávú munkalehetőség 
és szakmai fejődés megvalósításának, melynek hátteréül egy innovatív, 

folyamatosan bővülő új géppark szolgáltat lehetőséget! 

Leendő kollégánknak a 

Telefon: + 36 22/200 320 vagy 321 
Email: allas@gealan.com

Cégünk elkötelezett híve a stabil jövőkép, hosszútávú munkalehetőség 

ÚJ KOLLÉGÁT KERES 

VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ 

SZERSZÁM-KARBANTARTÁSI 
VEZETŐ 

KARBANTARTÓ

 FELADAT:   gépbeállítás, kalibrálás, mérési feladat 
kivitelezése, mérőeszköz felügyelete

 ELVÁRÁSOK:   1-2 éves gyártási / gépkezelési tapasztalat, 
műszaki rajz olvasási ismeretek,  
alaposság, vevőorientáltság

 ELŐNY:   mérőlaborban szerzett tapasztalat, 
mérőprogramok (Zeiss) ismerete, angol vagy 
német nyelvtudás

Ipari méréstechnikai szolgáltatásokat 
nyújtó svájci központú cég 
székesfehérvári telephelyére keres

méréstechnikust 
gépésztechnikust.

vagy

Akár nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 
Akár rugalmas munkaidőben is!

Érdeklő dni: 06 20 521 3800
Önéletrajzát a következő  e-mail címre várjuk: 

info@enerswissag.com

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      

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

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

FRÖCCSÖNTŐGÉP-BEÁLLÍTÓ
3 műszakos munkarendbe

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

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

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

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

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:

Egyre koncentráltabb a feldolgozóipar
A tavalyi év végén 45,6 ezer cég foglalkoztatott összesen 786,9 ezer főt a magyarországi 
feldolgozóiparban. Mivel a 2016 végi adatokhoz képest csaknem 1500-zal kevesebb 
vállalkozás mutatott fel több mint 9700 fővel magasabb alkalmazotti létszámot, megálla-
pítható, hogy egyre koncentráltabb az ágazat. A vidéki régiók közül a Közép-Dunántúlon 
vállaltak munkát a legtöbben. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Pályázat révén fejlődhet a kkv-k telephelye
A Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek 
javítását támogató pályázati felhívás jelent meg 4,5 milliárd Ft értékben. A 
támogatási kérelmeket május 21-étől lehet beadni a kormány Pest megye 
célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási programjának 
idei második pályázati kiírására. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)
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Várjuk önéletrajzát
a szekesfehervar@mpme.hu 
e-mail címre, vagy hívjon a
+36 20 267 0765 telefonszámon!
WWW.MPME.HU

Regisztrációt követően 
segítséget nyújtunk:
• önéletrajzírásban,

• álláskeresésben,

• elhelyezkedésben,

• munkahelymegtartásban.

Emellett várjuk szintén megváltozott 
munkaképességű álláskeresők jelentkezését

betanított munkás 
pozíciónkra.

A Munkaerőpiacon Ma-
radás Egyesület várja az 
50 év feletti megváltozott 
munkaképességű jelent-
kezőket térítésmentes 
munkaerőpiaci szolgálta-
tások nyújtása és elhelyez-
kedés segítése céljából.

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

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

új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozíciókra:

Feladatok: nemzetközi fuvarfeladat, 40 tonnás nyerges szerelvénnyel

Feladatok: belföldi fuvarfeladatok, 40 tonnás nyerges szerelvénnyel

G.E.B.E.

nemzetközi gépkocsivezető

belföldi gépkocsivezető

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.
Érdeklődni telefonon minden nap 12:00–16:00 óra között 
lehet a +36-22-513-740 számon.

várjuk jelentkezésedet 
székesfehérvári üzemünkbe

GÉPKEZELŐ munkakörbe. 

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

Csocsóasztal és 
masszázsszék – 
miért fontos a jó 
munkakörnyezet?

A munkaerőpiac átalaku-
lásával a munkahely jelenté-
se és szerepe egészen más, 
mint néhány évvel ezelőtt. 
Egyre több munkáltató is-
meri fel a munkakörnye-
zet jelentőségét a dolgozók 
bevonzásában és megtar-
tásában, és használják az 
irodát munkáltatói márká-
juknak egyfajta lenyoma-
taként. Az álláskeresők ma 
nagyon sok lehetőség közül 

választhatnak, éppen ezért 
a versenyképes fizetés már 
alapvetőnek számít, és az 
egyéb juttatások, valamint 
a munkakörnyezet kapnak 
egyre nagyobb hangsúlyt a 
döntésekben. Az állásinter-
jún tízből kilenc jelölt emlí-
ti meg a csapat és az iroda 
fontosságát, vagyis olyan té-
nyezők váltak lényegessé, 
hogy mennyire világos, ké-
nyelmes, fiatalos, modern a 
munkahely, van-e parkolási 
lehetőség, kerékpártároló, 
zöldség, gyümölcs, ingyen 
kávé, illetve a leendő mun-
kavállaló tud-e valahol pi-
henni két feladat között. Ab-
szolút elvárás, hogy a mun-
kahely otthonos legyen. (for-
rás: www.profession.hu)

Gond az utódlás megoldása
A Budapesti Gazdasági Egyetem Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központjának felmérése szerint a családi vál-
lalkozások tulajdonosainak 80 %-a azt szeretné, ha cégét a gyermekei vennék át, de e gyerekeknek csak a 20%-a 
vinné tovább a céget. A kérdése azért időszerű, mert a legtöbb családi vállalkozást a rendszerváltás környékén 
alapították, így a 39 százalékuknál tíz éven belül esedékes az utódlás. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)
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A székesfehérvári IVM Zrt., amely ipari eszközkiadó automaták gyártásával, 
összeszerelésével foglalkozik, az alábbi munkakörre keres munkavállalókat

egyműszakos munkarendbe:

ÖSSZESZERELŐ MUNKATÁRS
Főbb feladatok:
•  A technikusok munkájának segítése, szerelési előkészítő tevékenység, 

alkatrészek/részegységek előszerelése
•  Az automaták szerkezetének belső kialakítása (csavarozás, fúrás, kábelezés, 

forrasztás, szerelés)
•  Automaták felújítási munkálatainak elvégzése (szét-, illetve összeszerelés)
•  Az elvégzett munka dokumentálása a vállalat által előírt módon és formában
•  Anyagmozgatás, csomagolás (alkalmanként)

Elvárásaink:
• Műszaki beállítottság
• Alkalmasság fi zikai munka végzésére
• Kéziszerszámok használatának képessége
• Kötőelem és fémipari alapismeretek
• Igényes munkavégzés
•  Alkalmasság önálló munkavégzésre 

és csapatmunkára 
• Elektronikai előképzettség/tapasztalat előny

Versenyképes fi zetés és átlagon felüli cafeteria!

Jelentkezését a következő e-mail címen várjuk: hr@ivm.hu

A székesfehérvári IVM Zrt., amely ipari eszközkiadó automaták gyártásával, 
összeszerelésével foglalkozik, az alábbi munkakörre keres munkavállalókat

egyműszakos munkarendbe:

ÖSSZESZERELŐ MUNKATÁRS
Főbb feladatok:
•  A technikusok munkájának segítése, szerelési előkészítő tevékenység, 

alkatrészek/részegységek előszerelése
•  Az automaták szerkezetének belső kialakítása (csavarozás, fúrás, kábelezés, 

forrasztás, szerelés)
•  Automaták felújítási munkálatainak elvégzése (szét-, illetve összeszerelés)
•  Az elvégzett munka dokumentálása a vállalat által előírt módon és formában
•  Anyagmozgatás, csomagolás (alkalmanként)

Elvárásaink:
• Műszaki beállítottság
• Alkalmasság fi zikai munka végzésére
• Kéziszerszámok használatának képessége
• Kötőelem és fémipari alapismeretek
• Igényes munkavégzés
•  Alkalmasság önálló munkavégzésre 

és csapatmunkára 
• Elektronikai előképzettség/tapasztalat előny

Versenyképes fi zetés és átlagon felüli cafeteria!

Jelentkezését a következő e-mail címen várjuk: hr@ivm.huJelentkezését a következő e-mail címen várjuk: hr@ivm.hu

Versenyképes fizetés és  
átlagon felüli cafeteria!

elVárásaink:
•  Műszaki beállítottság
•  Fizikai munkavégzésre való alkalmasság
•  Kézi szerszámok használatának képessége
•  Kötőelem és fémipari alapismeretek
•  Igényes munkavégzés
•  Önálló munkavégzésre, és csapatmunkára 

való alkalmasság
•  Elektronikai előképzettség/tapasztalat előny

főbb feladatok:
•  A technikusok munkájának segítése, szerelési előkészítő tevékenység, 

alkatrészek/részegységek előszerelése
•  Az automaták szerkezetének belső kialakítása 

(csavarozás, fúrás, kábelezés, forrasztás, szerelés)
•  Automaták felújítási munkálatainak elvégzése  

(szét-, illetve összeszerelés)
•  Az elvégzett munka dokumentálása a vállalat által előírt  

módon és formában
•  Anyagmozgatás, csomagolás (alkalmanként)

A székesfehérvári iVM zrt., amely ipari eszközkiadó automaták 
gyártásával, összeszerelésével foglalkozik az alábbi munkakörre 

keres munkavállalókat 1 műszakos munkarendbe:

Összeszerelő munkatárs

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

Az amerikai székhelyű Brooks Instrument ipari folyamatszabályozó és -mérő 
berendezések gyártásával foglalkozik.  
Székesfehérvári gyárunkba keressük leendő munkatársunkat az alábbi munkakörbe: 
 
 

Összeszerelő/kalibráló 
 

Feladatok: 
Áramlásmérő műszerek mechanikai és elektronikai szerelése, a szerelt műszerek adott 
áramlási tartományban és nyomáson, több ponton történő beszabályozása, kalibrálása. 
 
 
Elvárások: 

- középfokú végzettség 
- műszaki beállítottság 
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 
- összeszerelési tapasztalat 
- többműszakos munkarend vállalása 

 
Előny: 

- műszaki végzettség 
 
 
Az önéletrajzokat az allas@brooksinstrument.com e-mail címre, vagy a Brooks 
Instrument Kft., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. címre várjuk. 
 
 
 
 

Az amerikai székhelyű Brooks Instrument ipari folyamatszabá-
lyozó és -mérő berendezések gyártásával foglalkozik. 
Székesfehérvári gyárunkba keressük leendő munkatársainkat az 
alábbi munkakörbe:

Szenzorösszeszerelő
Elvárások:
•  Középfokú végzettség
•  Jó kézügyesség és látás szükséges az apró alkatrészek össze-

szereléséhez
•  Tisztatéri, mikroszkóppal történő munkavégzés vállalása
•  Kettő-, megrendelés függvényében három műszak vállalása

Amit KínálunK:
•  Tiszta munkakörnyezet
•  Családias légkör
•  Versenyképes jövedelem, cafeteria
•  Vidéki lakosoknak 100%-os útiköltség térítés

Önéletrajzokat a allas@brooksinstrument.com e-mail címre, 
vagy a Brooks Instrument Kft., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 
72-100. címre várjuk.

A fényképes önéletrajzot a szentimre.szfvar@gmail.com 
e-mail címre kérjük megküldeni 2018. május 15-ig. 

Érdeklődni a +36/30/628-1590 telefonszámon lehet.

A székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

tanítót, történelem-magyar, valamint 
matematika-bármely szakos tanárt 

keres üres álláshelyekre. 

Székesfehérvári szerszámgyártó cég

CNC MARÓST és

HAGYOMÁNYOS 
ESZTERGÁRA

szakembert keres.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk 
iroda@szerform.hu vagy a

06-30/279 21 49 telefonszámon.

Fejlesztési csúcsra lehet készülni az agráriumban
Az összes ágazatot figyelembe véve leginkább a mezőgazdasági cégeknél várható 
beruházási boom a következő egy évben – derült ki a K&H kkv-k körében végzett 
bizalmiindex-kutatásának adataiból. A felmérés szerint a nemzetgazdasági 
beruházások volumene is emelkedhet, hiszen egy éve folyamatosan javul a hazai 
vállalkozások beruházási kedve. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)
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NYITOTT POZÍCIÓINK:
• OPERÁTOR
• HEGESZTŐ
•  LOgIsZTIKaI OPERÁTOR
• aNYagMOZgaTÓ
•  FOLYaMaTTEChNIKus
•  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) 

• Ingyenes szállás lehetőség
•  Céges buszjárat
•  Munkatárs ajánlási rendszer  

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

Felvételi napok:  
Személyesen  

hétfőn 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.

Felnőttképzési eng.szám: E-000261/2014

NEM MARADT LE SEMMIRŐL, 
MÉG CSATLAKOZHAT!  

EMELT SZINTŰ OKJ KÉPZÉS
távoktatásban, korhatár nélkül, szombati napokon

VÁM-JÖVEDÉK-TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ 
 ONLINE jelentkezés: www.oktoplusz.com

Tel.: 20/917-7738 , 22/503-588

Építőipari cég keres 
segédmunkásokat 

útépítési 
munkákhoz.

Munkavégzés helye: 
változó

Bérezés:
Megegyezés szerint

A jelentkezéseket 
az alábbi 

telefonszámon várjuk:
06-30-983-8258

Nőként az IT-ban? Igen!
Egyre többen ismerik fel az 

IT–ban rejlő számtalan mun-
kalehetőséget, és az átképzést 
vállalva kezdenek új 
karrierbe. Sok nő is 
a váltók között van, 
nem véletlenül. A Ha-
ckerrank saját mun-
kavállalói bázisának legfris-
sebb adatai szerint fejlesztő-
ik nagyjából 16 %-a nő. Itthon 
ez az arány még jóval kisebb, 
5-6 % körüli, de a hölgyek ér-
deklődése egyre élénkebb az 
IT irányába, a megnövekedett 

munkaerőhiány ugyanis re-
mek terep a szárnybontogató 
szakemberek számára is. Bár 

sokaknak az IT hal-
latán a programozás 
jut az eszébe, ennél 
jóval színesebb terü-
letről van szó. A nők 

között találhatunk fejlesztő-
ket, de testhezálló számukra 
az IT-tanácsadói, projektveze-
tői munkakör is, ahol jól tudják 
érvényesíteni kommunikációs, 
szociális képességeiket. (forrás: 
www.profession.hu)

Fontosabb a jó 
közeg a fizetésnél

Megváltoztak a munka-
erőpiaci erőviszonyok: már 
nem a munkáltató választ, 
hanem a munkavállaló, és 
számon kéri az ígéreteket.

Nem tartotta be a mun-
káltató, amit a hirdetésben 
és az állásinterjún ígért, ez 
volt a felmondás leggyako-

ribb oka (42%) az elmúlt két 
évben munkahelyet változ-
tató feldolgozóipari és ke-
reskedelmi dolgozók köré-
ben – derült ki a HR-Evo-
lution Kft. reprezentatív 
fluktuációkutatásából.

Az átverés – a felmondás 
okaként – különösen a férfi-
aknál fontos szempont, 49%-
uk váltott ezért munkát, míg 
a nőknek csak a 34%-a. A 
második leggyakoribb ok, 
hogy máshol magasabb fi-
zetést és vonzóbb juttatá-
sokat ígértek. A harmadik 
felmondási ok (35 %-ban) 
az embertelen bánásmód 
és munkakörnyezet volt. Az 
egyik leggyakoribb problé-
ma, hogy a cégek túlzó ígé-
retekkel kecsegtetnek az 
álláshirdetésekben, gyak-
ran még az állásinterjún is. 
Például a maximálisan elér-
hető bért kommunikálják, 
de az elérésének szinte tel-
jesíthetetlen feltételeit már 
nem. (forrás: www.vilaggaz-
dasag.hu)
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Várjuk jelentkezését és önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

 pozíciót kínáljuk! 

Cégünk elkötelezett híve a stabil jövőkép, hosszútávú munkalehetőség 
és szakmai fejődés megvalósításának, melynek hátteréül egy innovatív, 

folyamatosan bővülő új géppark szolgáltat lehetőséget! 

Leendő kollégánknak a 

Telefon: + 36 22/200 320 vagy 321 
Email: allas@gealan.com

Cégünk elkötelezett híve a stabil jövőkép, hosszútávú munkalehetőség 

ÚJ KOLLÉGÁT KERES 

 pozíciót kínáljuk! 

FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓ

GYÁRTÓSORI 
OPERÁTOR

A részletes szakmai önéletrajzot 
az elemer.foldvary@euraseal.com e-mail címre várjuk.

Tel. : +36/22/500-262; +36/20/244-83-48
Fax:+36/22/500-263

Euraseal Bt.
Schwaigern, Sátoraljaújhely, Székesfehérvár, Kunszentmárton

Vállalatunk nyomástartó fémöntvények impregnálásával 
foglalkozik Székesfehérváron.

BETANÍTOTT MUNKÁRA 
keresünk munkatársakat azonnali kezdéssel.

LEGFONTOSABB FELADATOK:
  A beérkezett termékek átpakolása impregnáló kosarakba, 
majd a folyamat befejezése után vissza az eredeti 
csomagolásba.
  A termékek minőségének ellenőrzése,
  Kísérő dokumentáció kezelése.

ELVÁRÁSOK:
  8 általános iskolai végzettség
  igényes munkavégzés
  3 műszakos munkarend vállalása
  hétvégi túlóra vállalása

ELŐNY: 
  Targonca vezetői jogosítvány. 
  Emelőgép (daru) kezelői OKJ-s bizonyítvány, 
  Karbantartói ismeretek, 
  Lakatosi ismeretek,
  Logisztikai ismeretek
  Számítógép kezelői ismeretek,
  Fémipari ismeret.

AMIT KÍNÁLUNK:
  Alapbér: 210 000–250 000 Ft szakképesítéstől függően.
  Műszakpótlék: 30% + negyedéves prémium.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 
NYUGDÍJAS ÉS 
MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ 
MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE IS.

ÁLLÁSBÖRZE

2018. MÁJUS 9. (SZERDA) 10:00-17:00

SZÉKESFEHÉRVÁR, III. BÉLA KIRÁLY TÉR 1.

MŰVÉSZETEK HÁZA

Regisztrálj 

és nyerj 

Tabletet!

MUNKALEHETŐSÉGEK TELJES ÉS RÉSZMUNKAIDŐBEN!

SZERETETTEL VÁRUNK!

Érdeklődni: 06 (1) 870-0620 vagy  06-70/381-4379, vagy küldje el 
önéletrajzát a szilard@ace-logistics.eu e-mail címre, 

kollégánk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

Az ALDERS Logistics Belgium magyarországi 
cégéhez keres NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETŐT 

ponyvás (coilmulde előny) tapasztalattal!

Stabil háttér, tőkeerős cég, biztos megélhetés, 
hosszú távú együttműködés, megbecsülés!

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

tel.: 06-20/353-4442

Udvaros, karbantartó
FELADATOK:
•  külterület rendben tartása
 •  általános kerti feladatok
4-8 órás munkabeosztással

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

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

udvaros
munkavégzésre.

Férfi munkatársat 
keresünk egy műszakban

(6.00-14.00)

Érdeklődni munkaidőben 
8-16 óráig lehet 

a következő telefonszámon:
+36-20-400-9123.

Fejlődés a munka és a magánélet sikereiért
n Néhány készséget kell mesterfokra fejlesztened 
ahhoz, hogy szép karriert fuss be. Nemcsak szakmai 
téren, ezeknek köszönhetően jobb ember is leszel.

Fontos készség a különb-
ségeken átívelő együttmű-
ködés. Ahhoz, hogy vala-
ki jó csapatjátékos legyen, 
meg kell tanulnia együtt-
működni olyan emberek-
kel, akik jó eséllyel teljesen 
mások, mint ő. Örülni kell 
annak, hogy minden kol-
léga egyedi és különleges 
személyiség, mert ez a sok-
féleség tesz hatékonnyá egy 
csapatot.

Ehhez szorosan kapcsoló-
dik a rugalmasság. A legerő-
sebb emberek nem félnek a 
kudarcoktól és a visszauta-
sítástól, megélik az ezekkel 
kapcsolatos érzelmeiket, de 
nem hagyják, hogy megbé-
nítsák őket. A rugalmasság 
mindenkiben megvan, csak 

elő kell hívni és megtanulni 
a használatát.

Az empátia a következő 
készség, ami a munka mel-
lett a magánéletben is sike-

reket hozhat. Ez ugyanis an-
nak a tudománya, hogy bele 
tudjuk képzelni magunkat a 
másik helyébe, és tisztában 
legyünk vele, mit érezhet. 

Ráadásul ennek révén erős 
bizalmi kötelék fonható a 
munkatársak között.

Ha már szó esett a csapat-
munkáról, nagyon fontos az 
érdeklődés, a kíváncsiság, s 
a problémamegoldásra való 
készség. Vegyük tudomá-
sul, a világ nagy problémá-
it kíváncsi emberek fogják 

megoldani, akik képesek 
olyan kérdéseket feltenni, 
amelyek új horizontokat 
nyitnak meg. 

 T.K.
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

Acélszerkezetes

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BoMstal garázsok

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

t

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

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

Hatalmas gyümölcs génbank nyílik Érden
Megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 
Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének gyümölcs génbankja.A génbankok tevékenysége kiha-
tással van az egész magyar mezőgazdaságra és a klímaváltozás következtében megjelenő vál-
tozásokra is. Az érdi gyűjteményben tizenegy gyümölcsfaj 1990 regisztrált tételét őrzik. (forrás: 
www.sokszinuvidek.hu)

Minden, amit a hőszivattyúról tudni érdemes
Aki környezettudatos 

és energiahatékony meg-
oldásokban gondolkodik, 
valószínűleg hallott már a 
hőszivattyúkról.  A beren-
dezés a környezetünkben 
lévő energiát használja fel 
fűtésre, hűtésre, illetve me-

leg víz előállítására. Műkö-
dési mechanizmusát tekint-
ve egy hűtőgéphez hasonlít-
hatnánk, ám nem a hideg 
oldalon elvont, hanem a me-
leg oldalon leadott hőt hasz-
nosítja. Fordított üzemmód-
ban szintén működhet, nyá-

ron egy felmelegedett he-
lyiség hűtésére is képes. 
Üzemeléséhez szükség van 
hagyományos energiaforrá-
sokra, de igény esetén ezek 
napenergiával, szél- vagy 
geotermikus energiával he-
lyettesíthetők. A hőszivaty-
tyú alkalmas új építésű és 
már elkészült, használat-
ban levő lakóházakba tör-
ténő telepítésre. A tapasz-
talat azt mutatja, hogy sta-
bil, végiggondolt hőmér-
séklet-szabályozással akár 
60 %-kal csökkenthető egy 
átlagos méretű családi ház 
fűtési költsége (a fennmara-
dó 40% a hőszivattyú mű-
ködéséhez szükséges elekt-

romos áram díja).  Tehát a 
megújuló energia alkal-
mazása miatt a hőszivaty-
tyú optimális megoldás a 
környezettudatos építkezők 

számára. A hőszivattyúkat 
könnyen csatlakoztathatjuk 
egy okosotthonrendszerhez 
is. (forrás: www.lakaskul-
tura.hu)

Ismét itt a napsütés, a 
csivitelő madárkórusok és 
valljuk meg, hogy ilyenkor 
már nincs kellemesebb, 
mint a kerti virágok közöt-
ti séta vagy éppen ücsörgés. 

Egy kis kerti zugot egy-
szerű ötletekkel is egyedi-
vé tudjuk tenni. Olykor egy 
különös virágtartó is elég, 
de még vonzóbb, ha a ren-
delkezésre álló teret érde-
kessé tesszük. A kert, le-
gyen kicsi vagy nagy, min-
denképp a magánszféránk 
része, hangulata rajtunk 
múlik. Vannak, akik a nagy 
tereket szeretik, és olyanok 
is vannak szép számmal, 
akik a romantikus, meg-

hitt kertszigeteket szeretik. 
Nyilvánvalóan nem csak az 
a megoldás a kíváncsi te-
kintetek elkerülésére, hogy 
kerti bútorokkal falazzuk 
magunkat körbe. Sokkal 
barátságosabb, ha a termé-
szetes térválasztók mellett 
döntünk. Íme, néhány öt-
let. (forrás. www.sokszinu-
videk.hu)

Különleges térelválasztók, melyek igazán 
egyedi hangulatot adnak kertünknek
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ÉPÍTŐANYAG • FÜRDŐSZOBA • BARKÁCSÁRU • FESTÉK

Az akció időtartama 2018.04.21-2018.05.19-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

BURKOLAT ÉLVÉDŐK, KIEGÉSZÍTŐK, SZINTEZŐ RENDSZEREK RAKTÁRRÓL! BURKOLAT ÉLVÉDŐK, KIEGÉSZÍTŐK, SZINTEZŐ RENDSZEREK RAKTÁRRÓL! 

Ragno Energy 
25*38 cm 
csempe

BURKOLAT ÉLVÉDŐK, KIEGÉSZÍTŐK, SZINTEZŐ RENDSZEREK RAKTÁRRÓL! BURKOLAT ÉLVÉDŐK, KIEGÉSZÍTŐK, SZINTEZŐ RENDSZEREK RAKTÁRRÓL! 

3790 Ft/m2-től

Ragno famintás 
gereslap 
10*70 cm10*70 cm10*70 cm10*70 cm10*70 cm10*70 cm

5990 Ft/m2

Adesilex P9 
fl exragasztó 
25 kg

BURKOLAT ÉLVÉDŐK, KIEGÉSZÍTŐK, SZINTEZŐ RENDSZEREK RAKTÁRRÓL! 

3380 Ft/zsák
135,2 Ft/kg

Keracolor FF  
fugázó 5 kg

BURKOLAT ÉLVÉDŐK, KIEGÉSZÍTŐK, SZINTEZŐ RENDSZEREK RAKTÁRRÓL! 

fugázó 5 kgfugázó 5 kg

2560 Ft/zsák
512 Ft/kg

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

CSEMPEBOLT
ALBA KERÁMIA 57 KFT.

Akciós csempe

MOST 1.790 Ft/m2
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.Famintás gres járólapok 

4 390 Ft-tól

Trendi árnyékolás a lakásban: 
divatban a raffroló

Raffrolót, római rolót 
használhatunk árnyéko-
lásra vagy pusztán dekorá-
ciós célra 
is. A lakbe-
rendezők 
e l s ő s o r -
ban olyan 
ablakokra 
a já n l já k , 
a m e l y e k 
alatt kisebb 
bútor (ka-
napé, asz-
tal, ágy, ko-
mód) vagy 
esetleg konyhapult áll. Lé-
tezik fényáteresztő és telje-
sen fényzáró verzió is, kevés 
kivételtől eltekintve szinte 
bármilyen anyagot választ-
hatunk, amiből klasszikus 
függöny készülhet.

Megfelelő nappaliba, 
konyhába, háló- vagy gye-
rekszobába, sőt még a für-

dőben is jól mutat. Bukóab-
lakra, teraszajtóra viszont 
nem jó megoldás, mert 

megbonyo-
lítja a ki- és 
bejárást, az 
összegyűlt 
a n y a g t ó l 
pedig ve-
s z é l y b e 
kerülhet a 
ny it ható -
ság. Fon-
tos, hogy 
hagyomá-
nyos nyí-

lászáróknál is legyen ele-
gendő hely a plafon és az 
ablakkeret között, ahol az 
anyag feltekeredhet. A roló 
szerkezete kétoldalt mindig 
lógjon túl minimum 10-10 
centivel az ablakkereten, 
mert így sokkal esztétiku-
sabb. (forrás: www.lakas-
kultura.hu)

Egy kis színtan: melyik árnyalat mivel illik 
Egy új tónussal vagy 

egy vele harmonizáló 
színpárral akár az egész 
otthonunk hangulatát 
megváltoztathatjuk.

Minden színelmélet ori-
gója Goethe 1810-es Szín-
tana, az alapmű korunkban 
is kiindulópont a lakberen-
dezéssel foglalkozók szá-
mára. Elsődleges (primer) 
szín a piros, a kék és a sár-
ga, másodlagos (szekunder, 
kevert) a narancs (sárga + 
piros), a lila (piros + kék) 
és a zöld (sárga + kék), a 
harmadlagos színek pedig 
egy primer és egy szekun-
der szín keveréséből állít-
hatók elő (pl. kék + zöld = 
kékeszöld). A színkör így 
összesen 12 cikkelyre osz-
lik, a pszichológiai hatást 

tekintve pedig két félkörre 
bontható: a meleg árnyala-
tok (sárga, narancs, vörös, 
bíbor) aktívak, a nyugtató, 

hideg érzetet adók passzí-
vak (zöld, kék, türkiz, ibo-
lya). forrás: www.lakaskul-
tura.hu

Mitől válik szerethetővé egy otthon?
Igazi otthont teremteni sok-

kal több annál, mint berendez-
ni egy lakást. Puha felületek, 
személyes részletek és apró 
kiegészítők – egy barátságos 
és meghitt légkör a részletek-
ben rejlik.  A  natúr, semleges 
színek váltakozhatnak a skan-
dináv stílusú egyszerűbb búto-
rokkal. A nappali igazi hangu-
latát a fali dekoráció, a színes 
és vidám díszpárnák és a ka-
ros fotel puha, szőrös kárpito-

zott felülete adja. Extravagáns 
hatást kelthetünk egy kirívóan 
díszes, botanikus mintázatú 

tapétával. Emellé már nem ér-
demes más színeket bevonni a 
térbe, inkább fehér lámpákat 
válasszunk, és egy-egy párná-
val tegyük még teljesebbé a lát-
ványt. Az ebédlőben nagyon 
jól mutat a fa-fehér kombiná-
ció, ami mellé választhatunk 
egy élénkebb karakterelemet. 
Ez lehet egy vibráló sárgára 
lefestett vitrinszekrény, ami 
vonzza a tekintetet. (forrás: 
www.lakaskultura.hu)

Idén is kiválasztják a legszebb konyhakertet
Immár hatodik éve mérhetik 

össze tudásukat a konyhaker-
tek művelői: idén április 30-ig 
lehet jelentkezni a Legszebb 
konyhakertek programba, 
melynek keretében kiválaszt-
ják az otthoni kertgazdálkodás 
legszebbjét. A szaktárca évek 
óta figyelemmel kíséri és támo-
gatja a kezdeményezést, mely-

nek célja, hogy a kertművelők 
munkája a versenynek köszön-
hetően kellő elismerést kapjon, 
és példájuk nyomán minél töb-
ben műveljenek konyhakertet, 
hiszen így az évszázadok so-
rán összegyűlt tudás, tapasz-
talat tovább öröklődhet a ge-
nerációk között. (forrás: www.
sokszinuvidek.hu)
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Telefon: 06-20/424-0184

Gyomirtásra olyan terméket 
kell keresni, amely biztosítja a 
kukorica, tartós gyommentes-
ségét, ezáltal megakadályozza 
a gyomok víz-és tápanyagpa-
zarlását, ugyanakkor kedvező 
árának köszönhetően a költség-
takarékosságot is segíti. 

Az FMC-Agro Hungary Kft. 
megfelelő megoldást kínál a 
gyomok elleni küzdelemben a 
Diniro Gold nevű kukorica gyo-
mirtó csomagjával, amely 5 hek-
tár kezelésére elegendő. A cso-
mag összetevői a 2,4 kg Diniro 
(nikoszulfuron + proszulfuron + 
dikamba) és a 10 liter Succes-
sor T (petoxamid + terbutilazin) 
kiegészítve a 2,5 liter Supersp-
ray hatásfokozóval. A Diniro 
hatékony a már kikelt gyomok 
ellen, míg a 2 l/ha Successor 
T hatóanyagai több hetes tar-
tamhatást biztosítva gátolják a 
gyomok csíráz ását és újrakelését 
azáltal, hogy a kijuttatás után le-
hulló csapadék a hatóanyagokat 
bemossa a talajba.

A kombináció hatékony a leg-
több, kukoricában előforduló 
gyom ellen. A magról kelő gyo-
mok (csattanó maszlag, libatop 
fajok, disznóparéj fajok, kese-
rűfű, parlagfű, selyemmályva, 

varjúmák, napraforgó árvake-
lés, kakaslábfű, muhar-fajok, 
köles-fajok, stb.) mellett több, 
évelő gyom ellen is kitűnő haté-
konysággal rendelkezik (pl.: me-
zei acat, apró szulák, fenyércirok, 
stb.). Meg kell jegyezni, hogy az 
évelő gyomok, a napraforgó ár-
vakelés és a szerbtövis esetében 
a hatása csak a már kikelt, kihaj-
tott egyedek ellen érvényesül. 
Abban ez esetben, ha a gyomok 
már kicsíráztak, de még nem 
keltek ki, várjunk a permetezés-
sel, mert így sem a csírázásgátló 
sem a levélen keresztüli hatás 
nem tud érvényesülni.

A Diniro Gold-ot a kukorica 
3-6 leveles, magról kelő kétszikű 

gyomok 2-6 leveles, magról kelő 
egyszikűek 1-3 leveles állapo-
tában kell kijuttatni. Mezei acat 
tőlevélrózsás állapotban a leg-
érzékenyebb a gyomirtóra. Ked-
vező hektárköltségének és igen 
széles gyomirtó spektrumának 
köszönhetően kitűnő megoldás 
a kukorica állományban történő 
gyomirtására. Hosszú tartamha-
tása miatt, nincs gond a terület 
újra gyomosodásával sem. 

Diniro Gold, egy gyomirtó 
mindenkinek, aki tudja, hogy 
váltani kell!

További információ:
Illés Balázs +36-20/424-0184 
www.fmcagro.hu

A TÖKÉLETES GYOMIRTÓ A TÖKÉLETES GYOMIRTÓ A TÖKÉLETES GYOMIRTÓ 

Öt hatóanyaggal a tökéletes eredményért (Telekgerendás, 2016. június)

Leonardo új barátnője

Szép kis listát állíthatna 
össze Leonardo DiCaprio, 
ha összeírná, mely gyönyö-
rű modellekkel járt együtt 
az elmúlt években. Említhet-
nénk Eva Herzigovát, Nina 
Agdalt és Bar Refaelit, most 
pedig egy újabb fiatal szép-
ség csavarta el a fejét. A leg-
újabb kiválasztott nem más, 
mint Camila Morrone, aki-
nek édesanyja, Lucila Solá 
mostanában Al Pacinóval 

van együtt - számolt be róla 
a DailyMail. A párt legutóbb 
a Coachella fesztiválon látták 
együtt ölelkezve, csókolózva. 
Láthatóan nem zavarta őket a 
nagy tömeg, a lesifotósok ha-
mar felismerték és le is fotóz-
ták őket. Camila és DiCaprio 
között összesen 23 év a kor-
különbség. A fiatal modell ab-
ban az évben született, ami-
kor a színész épp a Titanicot 
forgatta.  (forrás: life.hu)

Óriási baki
Nem tudni, hogy mekkora 

tételben rendelte meg az el-
adó azokat a porcelántányér-
okat, amelyeket Harry herceg 
és Meghan Markle esküvője al-
kalmából akart árusítani em-
léktárgyként. Első ránézésre 
semmi különös nem látszik 
a kissé túldíszített tányéron, 
azonban, ha jobban szemügy-
re vesszük, kirobban belőlünk 
a nevetés. Meghan Markle-ről 
sikerült egy előnyös fotót vá-
lasztaniuk a gyártóknak, Har-
ry herceg helyett azonban az 
énekes, Ed Shareen néz vissza 
ránk - írja a Daily Star. Vajon 
mit szól ehhez a királyi pár?

Kifut a pénzből Nicolas Cage 

Csődbe megy Nicolas 
Cage? Az Ál/Arc és A szel-
lemlovas című filmek szí-
nészének vagyonát néhány 
éve még 150 millió dollárra, 
vagyis 37,8 milliárd forintra 
becsülték, ám mára ennek 
az összegnek csak töredé-
ke van meg: alig több mint 
hatmilliárd forint. A bőség 
zavara vakíthatta el Cage-et, 
aki az elmúlt években elké-

pesztő mennyiségű, nem túl 
hasznos, de annál drágább 
holmit vásárolt össze.

Például egy több tízmillió 
éves dinoszauruszkoponyát 
hetvenmillió forintért, legel-
ső kiadású képregényritka-
ságokat 402 millió forintért, 
de van két kastélya, 13 háza 
és kilenc Rolls-Royce-a és 
jachtja is. (forrás: borson-
line.hu)

Életműdíjjal tüntetik ki Mészáros Mártát
Mészáros Mártát életműdíjjal tüntetik ki Bécsben, a pénteken kezdődő Let’s CEE filmfesztiválon. Az 
osztrák seregszemle díszvendége lesz Mészáros Márta, akinek hat évtizedes és világszerte mélta-
tott munkássága előtt életműdíjjal tisztelegnek. A rendező A filmkészítés művészete címmel mes-
terkurzust is tart, amelynek keretében élményeiről, tapasztalatairól és munkamódszeréről mesél az 
érdeklődőknek – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap. (forrás: nlcafe.hu)
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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

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: 2018.04.20-2018.04.27-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

Gombos Edina üzletasszony 
lett Amerikában 

„Bizony dönteni kellett, 
hogy a hosszú távollét után 
újra munkába állok-e műsor-
vezetőként. Ez ugye mind-
annak a feladását jelentené, 
amit a kiköltözésünk óta elér-
tünk itt, Floridában” - mesélte 
a Story magazinnak Gombos 
Edina, aki férjével és két gyer-
mekükkel évek óta az USA-
ban él. Lejár szülési szabad-
sága, döntenie kellett, hogy 
újra a stresszes forgatásokat 
választja, vagy folytatja a ki-
épített vállalkozását. „Diva-

tos, főleg olasz stílusú szem-
üvegkereteket adunk el itteni 
optikáknak. Nemrég nyitot-
tunk Dél-Amerika felé, tár-
gyalunk uruguayi, kolumbi-
ai és brazil cégekkel is. Most 
üzletasszonyként próbálok 
helytállni, sikereket elérni” - 
fogalmazott Gombos Edina. 
Férjével úgy döntöttek, ma-
radnak Amerikában, de olyan 
lehetőségekre mindig nyitott 
lesz, amikhez csak pár hétre 
kell Magyarországra utaznia. 
(forrás: life.hu)

Feleségül veszi barátnőjét
Richard Gere és barátnője, 

a nála 33 esztendővel fiata-
labb Alejandra Silva immár 
lassan 3 éve alkotnak egy 
párt és boldogabbak, mint 
valaha. A Real Madrid ko-
rábbi alelnökének lányát a 
hírek szerint még novem-
berben jegyezte el a színész 
és a szűkkörű esküvőre vár-
hatóan május 5-én kerül sor 
Washingtonban – számolt 
be róla a Mirror. Richard Ge-
re már kétszer volt házas, el-
ső felesége Cindy Crawford 
volt. (forrás: life.hu)

Leszokott az ivásról Kate Moss
Önmegtartóztató lett Kate 

Moss. Új szerelmének köszön-
hető a változás? Az egykori 
szupermodell hírhedt volt bal-
hés életviteléről, vad bulizá-
sairól, s arról, hogy egyálta-
lán nem vetette meg az alko-
holt. Ám ennek most vége: a 
44 éves Kate 25 év dorbézolás 
után gyökeresen megváltoz-
tatta az életmódját – árulta el 
a Daily Mailnek a húga.

– Kate nem iszik többé, 
teljesen tiszta – szögezte le 

a 20 éves Lottie. – Megálla-
podott, és nagyon boldog az 
új pasijával, Nikolai von Bis-
marckal. Egymást támogat-
va küzdik le a függőségüket. 
(forrás: borsonline.hu)

Üzent a szívműtéten  
átesett Arnold 

Két hete annak, hogy hir-
telen szívműtétet kellett vég-
rehajtani Kalifornia korábbi – 
immáron 70 éves - kormány-
zóján, Arnold Schwarzeneg-
geren. A testépítőből lett szí-
nészből lett politikusból újra 
színésszé váló Schwarzeneg-
ger videóüzenetben köszönte 
meg rajongóinak a felé áradó 

szeretetet és aggódást. „Még 
az optimista hozzáállásom-
mal sem mondhatom, hogy 
remekül vagyok, az egy tel-
jesen más szint. Nem vagyok 
remekül, még!” – mondta az 
örökös Terminátor, aki sak-
kozással frissíti az agyát és 
edzi a memóriáját. (forrás: 
nlcafe.hu)

Hamarosan 
apa lesz!

Pál Dénes, a Voice 2012-es 
és a Sztárban sztár 2014-es 
győztese az Instagram-ol-
dalán osztotta meg rajongó-
ival, hogy hamarosan apuka 
lesz. A 27 éves énekes ritkán 
nyilatkozik a magánéletéről, 
de most nem tudta magában 
tartani boldogságát és világ-
gá kürtölte az örömhírt: kis-
lánya születik.  (forrás: ri-
post.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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ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Pátkán zártkertben 450 négyszögöl te-
lek hétvégi házzal (tégla épület) eladó.
Víz, villany van. Tel:06-70/611-7118,
06-30/338-6246

Pátka, Vargahegyen zártkert, kicsi ház-
zal, pincével, kúttal, gyümölcsfákkal el-
adó. 1,6 MFt. Érd:06-20/422-3508

KIADÓ INGATLAN

Székesfehérváron, Skála mellett kiadó
kétszobás, felújított, bútorozatlan, ma-
gasföldszinti, klímás lakás. Ár:
110.000Ft/hó +2 havi kaució. Érd:06-
70/774-9564

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

Belvároshoz közel négyszobás, magas-
földszinti, kertkapcsolatos téglalakás
165.000 Ft/hó-ért kiadó. 06-30/300-
7333

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

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

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

JÁRMŰVEK

Autófelvásárlás márkától-típustól füg-
getlenül a hét minden napján díjtalan
kiszállással, akár hibásat is. 0620-435-
0383

Simson S51N, Benelli Pepe, Honda
CG125, Sukida 125, Scarabeo 200. ela-
dó gyűjteményből tel:06-22/323-954
este

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

BMW 318 diesel, 2004-es, 116 lóerős,
kombi, téligumi szettel, kitűnő állapot-
ban eladó. Tel:06-30/4140-885

Motoros felszerelés (extra olasz), ru-
hák, csizma olcsón eladó Székesfehér-
váron. 06-30/393-1280

Készpénzes autófelvásárlás Székesfe-
hérváron. Olcsótól a drágáig! Kérje ára-
jánlatunkat telefonon: 06705408354

Fa bútorok gyártását vállaljuk. Tel: 06-
30/957-0168

ÁLLÁST KÍNÁL

Apró TELEK

905 m2-es építési telek Aba központjá-
ban, összközmuves utcában eladó. 30/
62-580-62

Cégcsoportunk keres német ill. osztrák
kollektív szerződéssel, tapasztalt CO2
(MAG) hegesztőket ipari darukhoz
(heg.poz.: PF, PC, PD), LIEBHERR céghez
(Ausztria és Németország), német
nyelvtudás elvárás, gépkocsi előny.
A munka min. 2 évig tart. Jelentkezésü-
ket e-mailen várjuk az
office@examont.eu címre,
tel.:+4369913771999

Cégcsoportunk Németországba (Ros-
tock LIEBHERR) gyakorlott, érvényes
minősítéssel rendelkező (pozíciók: PF,
PC, PD) MAG (CO2) hegesztőket keres,
ipari daruk gyártásához (próbamunka
a helyszínen). NEMET NYELV SZÜKSE-
GES, kollektív német szerődéssel, bére-
zés német alkalmazottként. Jelentkezé-
süket emailen várjuk office@exa-
mont.eu, tel.sz.:+4369913771999

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk gépbeállító munkakörbe, folyama-
tos délelőtti műszakban, határozott idő-
re férfi munkavállalót. Feltétel: nyomda-
ipari 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

Nincs munkád? Betanított munkakörbe
keresünk kollégákat sopronkövesdi mun-
kahelyre. Ingyenes szállással és bejárással,
utazási költségtérítéssel, előleggel, 13. havi
bérrel. Hosszú távú munkalehetőség, havi
átlag kereset nettó 170-200.000 Ft. Érd: 06-
70/315-8492 (Bp/0701/1460-1/2016-1575)

A kápolnásnyéki Vörösmarty Mezőgaz-
dasági Kft főállású,szakképzett mező-
gazdasági gépszerelőt keres határozat-
lan idejű szerződéssel. Jelentkezés:
fényképes szakmai önéletrajzzal
a vorosmartykft@oktavnet.hu email-cí-
men.

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

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

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!

Poló 1,4-es turbó diesel, injektoros, sé-
rülésmentes, kitűnő állapotban eladó
tel:06-22/313-789

A MESTERBUSZ KFT. kiemelt kereseti lehető-
séggel autóvillamossági szerelő, autószerelő és
karosszéria lakatos munkatársat keres Zsám-
békon található műszaki telephelyére. Érd.:
+36304914265

Betanított dolgozókat keresünk megnövekedett
gyártásunkba, győri és mosonmagyaróvári mun-
kahelyünkre. Havi átlag kereset nettó 180-200000
Ft. Szállást, munkába járást, előleget biztosítunk.
06-70/639-9920 (Bp/0701/1460-1/2016-1575)

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

Víz, gáz, csőszerelő szakmunkásokat
keresünk, azonnali kezdéssel. Induló
nettó órabér 1300 Ft-tól. Tel:06-30/973-
2497

Székesfehérvári telephelyre vagyonőrt
keresünk, 24 órás munkarendbe. Nyug-
díjasok jelentkezését is várjuk. Tel:06-
30/563-8050 (17-19 között)

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

FÖLD, KERT

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

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

Soproni határhoz közel, ausztriai bárba
munkatársakat keresünk. Érd.: 0043-
699/1906-6021.

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

Kiemelt fizetéssel állandó nappalos pé-
ket keresünk. Tel.: 06-30/474-5499.

Szerkezetlakatosokat,
segédmunkásokat
06-70/773-9106, 06-20/231-8088
ciklofatkft@gmail.com

felveszünk.

CSALÁDI HÁZ

Iszkaszentgyörgyi kétszintes, össz-
komfortos házamat (értéke 14MFt)
másfélszobás panelra cserélném Szé-
kesfehérváron. 06-30/913-1042

Székesfehérvári ötszobás és három-
szobás felújított, felsővárosi családi ház
eladó. Érd:0630/415-0398

Szép állapotú családi ház sürgősen ela-
dó, kórháznál. Irányár: 25MFt tel:06-30/
953-3045

OKTATÁS

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

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

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

LAKÁS

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

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

ÁLLÁST KERES

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

Fejér megyében kerti munkákat, kaszá-
lást, permetezést, metszést, sövényvá-
gást, veszélyes fák kivágását vállalom.
06-30/738-1739, 06-30/224-6827

Gárdonyban kertkapcsolatos újszerű
56 m2-es lakás eladó I.á.: 19,5M Tel:
06-20/252-0622

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

INGATLAN

Fehérvárcsurgón 1140 m2-es, kastély-
környéki belterületi telek eladó. Tel: 06-
30/438-0440

· 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

• Maroshegyen, nappali 2 szobás,
felújítandó családi ház eladó: 27,5
M Ft. Tel: 06-70/469-3372

• Tóvárosban 8. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 14,9
M Ft. Tel: 06-70/469-3370

• Palotavárosi2. em-i, 1+2 szobás, 55
nm-es, erkélyes lakás eladó: 17,9 M
Ft. Tel: 06-70/412-5115

• Palotavárosi 76 nm-es, 3 szobás, új
építésű lakás konyhabútorral eladó:
36,6 M Ft. Tel: 06-70/412-5115

• Köfém lakótelepen 49 nm-es, 3.em-i
panellakás eladó: 15,6 M Ft. Tel: 06-
70/454-0249

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

• Belvárosban2 szoba hallos, erkélyes,
jó állapotú panellakás eladó: 16,6 M
Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Tóvárosi lakónegyedben 5. em-i, 2
szobás, erkélyes lakás eladó: 15,9 M
Ft. Tel: 06-70/469-3535

Készpénzért lakást vásárolok tulajdo-
nostól lehet hitellel terhelt, résztulajdon
is. Tel:06-30/850-8000

Szfvár határában, közvetlen műút mel-
lett, de belterület-2800 m2 nem beépít-
hető, trapéz alakú telek eladó.Alkalmas
raktárnak, parkolónak, lakókocsi-telep-
hely, hirdető-táblahely, stb. Ár megegye-
zés szerint. Tel:06-20/246-7785

Tóvárosi 2.emeleti, 60 m2-es lakáso-
mat eladnám, 2.emeletig kisebbre cse-
rélném környéken. 06-20/392-9410

Fáy 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

Fáy lakótelepen 2 szobás erkélyes gáz-
fűtéses lakás a 3. emeleten eladó. Tel.:
06-20/252-0622

16.000.000Ft-ért 2 szobás erkélyes
belvárosközeli lakás
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2593
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

SZOLGÁLTATÁS

Belváros szélén, földszinti, 2 szobás
téglalakás eladó: Tel: 06-30/438-0440

Legyen aműszaki vizsgáztatás
gyors ésmegbízható!

Előre egyeztetett időpontra
hozhatja személygépkocsiját.
Megbízható, mert minden
szükséges szolgáltatást

elérhet egy helyen.
Műszaki vizsga 19 990 Ft.
Postaautó Duna Zrt.

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

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

Kétszoba erkélyes lakás eladó érdek-
lődni: 06-20/211-3100

Lövöldén 2 szobás erkélyes szép lakás
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2600
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

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

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

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

06-30/9304-789

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

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

TiszTelTMunkavállalók!
Azonnali kezdési lehetőséggel keresünk

Székesfehérvárra, műhely munkára
egyműszakos munkarendbe

CO2hegeszTőkeT
2-3 éves szakmai tapasztalattal

Bérezésünk: nettó 1500 Ft/óra +4000 Ft
havi munkaruhatámogatás +munkába járás

100% támogatása környékbelieknek.
Tel.: 06-70/639-73/83, h-v: 8-19 óráig

ÜGYVÉD - Dr. Pomázi Ádám - jogi tanácsadás,
szerződés-szerkesztés (ingatlan/föld adásvétel,
ajándékozás, végrendelet), cégalapítás és cég-
ügyek,munkajog... iroda: Székesfehérvár,Mátyás
király krt. 5. (Plázamögött) tel.: 30/820-4186

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

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

Nincs munkád? Nem dolgozol? Betanított
munkakörbe keresünk kollégákat sopronkö-
vesdi és ajkai munkahelyre. Ingyenes szállás-
sal, utazási költségtérítéssel, nettó 170.000Ft
havi jövedelemmel, cafetéria, előleg, beje-
lentett munkaviszony, albérlet támogatás, 6
hónap után hűségjutalommal. Hosszú távú
munkalehetőség, kiváló munkakörnyezet.
Feltétel: 8 általános iskolai végzettség. 06-
70/315-8492
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Lapostetők, garázsok szigetelése. La-
postetők utólagos hőszigetelése. Garan-
ciával, referenciával! 06-70/6455-572

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

ÁLLAT

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

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

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

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

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

Hitelügyintézés díjmentesen! Legked-
vezőbb hitel kiválasztása személyre
szabottan. Kérésre visszahívom! 06-30/
582-9496

KFMIDI rotációs kapa, Tornádó elektro-
mos kerékpár, 10 levelű legyezőpálma
eladó. 06-20/279-8074

Best-Unio nyílászárók, árnyékolástech-
nika, köművesmunka, szigetelés, festés,
burkolás, javítás. 06-20/403-8400, 06-
20/3360-011

Duguláselhárítás, csatornatisztítás fal-
bontás nélkül 0-24-ig hétvégén is. Fú-
rott kutak tisztítását vállalom hétvégén
is. Tel.:06-30/390-3027

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, érint-
kezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium,
forassztópálca, tekercs, amalgám stb.
vásárolok. Tel.:06-20/923-4251

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

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

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

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

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

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

VEGYES

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

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

FAKIVÁGÁS,ZÖLDHULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
sövénynyírás, bozótírtás, fűkaszálás,

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

Tavaszi pénztárgép áresés!
On-line pénztárgép
már 90.000 Ft-ért.
Csereesetén további kedvezmény.
06-20/9469-656

TeTőszigeTelés!
Beázásokmegszüntetése!
Nyaralók, lakások

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

Víz-, Gáz-, Fűtésszerelés.
Fürdőszoba felújítás.
Gázkészülék cseréje, beüzemelése.
06-30/323-8141

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45%

Tel.: 06-30/505-5249

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

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

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

NYÍLÁSZÁRÓK
gyártása, beépítése

Bemutatóterem:
Szfvár. Várkörút 2.

Magas áron vásárolok mindennemű ré-
giséget! Apróságtól a bútorig. Díjtalan
kiszállás! Molnár Enikő 06-20/365-
1042

RÉGISÉG, ÉKSZER

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

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

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

Vacsorázzon Andrással Székesfehérváron!
Kedves csinos barátnőt keresek! 30/224-
6596.

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

60 éves kedves, humoros, molett nő ko-
moly kapcsolatra keresi korban hozzáil-
lő, káros szenvedélyektől mentes férfi
társát. Szeretek jókat beszélgetni, kirán-
dulni, kikapcsolódni. Fontos a szeretet,
őszinteség, kölcsönös tisztelet.
� 851573354ABoldogság

TÁRSAT KERES

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

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

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

Kúszótuják 1 méteres, Kecskerágó (cit-
romsárga csemete) sövénynek eladó.
Tel:06-20/627-0738

NÖVÉNY

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

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

Megbízható ember fűkaszálást vállal,
akár előjegyzéssel is. 06-30/2357-531

Húsfüstölés Maroshegyen. 06-20/932-
4805

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

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

Lomtalanítás, sittszállítás, fakivágás
akár ingyen is. Tel: 06-30/593-6562

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

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

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

Szekrénysor, franciaágy, íróasztal, ét-
kezőasztal költözés miatt eladó Székes-
fehérváron. Tel:06-30-864-1333

Eladó elektromos és nem elektromos
háromkerekű kerékpár, összecsukható
kerekesszék, fürdetőszék tel:06-20/
380-8974

Békésszentandráson vízparti, felújított,
berendezett nyaraló kiadó 4-5 fő részé-
re. 06/20/337-8501

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

3 éjszaka
16 500 Ft
4 éjszaka
20 000 Ft

Tartalma:
korlátlan
büféreggeli,
menüválasztásos
vacsora, korlátlan
szaunahasználat
Az IFA mértéke 18 év felett
500 Ft/fő/éj

TAVASZIHOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN!

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

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

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

Szeretnél egy fiatalos, jó csapattal dolgozni?
Szeretnél egy stabil, biztos munkahelyet?

Szeretsz emberekkel foglalkozni?

HIRDETÉSI
TANÁCSADÓ
munkatársat keresünk

Legyél te is
a csapatunk tagja!

Amit elvárunk tőled:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzleties megjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önálló munkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék

direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent
a pályázatok elbírálásánál

Feladataid:
• komplex médiaajánlat bemutatása és

értékesítése, cégek, vállalkozók és
intézmények számára

• széles körű, az ügyfél igényeinek
legmegfelelőbb ajánlat összeállítása

• ügyfelekkel való kapcsolattartás,
szakmai tanácsadás

• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és

lebonyolítása

Küldd el nekünk fényképes önéletrajzodat e-mailben!
tamas.toth@maraton.hu

Amit nyújtunk neked:
alapbér + jutalék • előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok

aktív segítség az értékesítésben • tréningek, szakmai továbbképzések • karrierlehetőség

GÉP, SZERSZÁM

4 darabos, fehér, 4 méteres szekrénysor
25.000 Ft-ért eladó. 06-20/392-9410

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

BÚTOR

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

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%

14 kt törtarany felvásárlás
6500 Ft/g áron!
Hagyaték felvásárlás

HEGE GOLD
ÉKSZERÜZLET

Válasszaki a tökéletes
jegygyűrűtúj kollekciónkból!

Tűzifa! Vegyes, kemény. Hasítva, szállí-
tással. 06-30/306-8268 (AA5997617)

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

Jóslás, kártyavetés cigánykártyából.
Tenyér, inga, szerelemkötés, rontáslevé-
tel Székesfehérváron. 06-20/471-5796
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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!

NYÁRI ÁRUCSERE!!! 04.23. HÉTFŐ
NYÁRI EXTRA GYEREKRUHA VÁSÁR 2000 FT/KG, KB.: 50200 FT/DB 

04.25. SZERDA
NYÁRI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 100200 FT/DB  

04.26. CSÜTÖRTÖK

NYÁRI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 100200 FT/DB 
04.23. HÉTFŐ

NADRÁGVÁSÁR 990 FT/KG SOK FARMER 
04.24. KEDD

TAVASZINYÁRI EXTRA CIPŐVÁSÁR 
04.25. SZERDA

NYÁRI VEGYES RUHAVÁSÁR 100 FT/DB 
04.26. CSÜTÖRTÖK

TAVASZI KIEGÉSZÍTŐVÁSÁR KENDŐK, SAPKÁK, FEHÉRNEMŰK 
04.27. PÉNTEK

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

Fényképes önéletrajzát várjuk a munkaugy@linardics.hu címre!

Pályakezdők 
jelentkezését 

is várjuk!

A Linardics Kft. lemezmegmunkáló és porfestő üzeme 
munkatársakat keres több pozícióba:

• Porfestő • Lakatos • Műszaki asszisztens
• Lemezmegmunkáló gépkezelő
• Minőség ellenőr • Porfestő üzemvezető
Kezdő fizetés megállapodás szerint: bruttó 220 000 Ft-tól
Az állományba lépéstől: műszak pótlék, cafetéria, munkába járási támogatás 15 Ft/km, túlórázási lehetőség
Három hónap után negyedéves prémium: maximum 452 000 Ft/év. Év végi pulykapénz, féléves bónusz a nyereségtől függően.
Hasonló területen szerzett tapasztalat, targoncás jogosítvány, műszaki rajzismeret előny!

L� ZERV� G� S, STANCOL� S, CNC LEMEZMEGMUNK� L� S
ELEKTROSZTATIKUS PORFEST� S, SZEMCSESZ� R� S 

LAKATOSMUNK� K

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

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

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

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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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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 
ALBA-PRO NYELVSTÚDIÓ, 

8000 Székesfehérvár, Pető�  S. u. 5. 2. em.  
Tel.: 22/322-836 • info@albapronyelvstudio.hu

INGYENES ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPES- 
HASZNÁLÓI TANFOLYAM 

INDUL SZÉKESFEHÉRVÁRON 
  35 óra (7x5 óra) 

munkaidő után
  okostelefon, tablet, 

notebook funkciói, 
használata

  hetente két alkalom 
(16-65 éveseknek)

Jelentkezz (május 3-ig), ha gondot okoz 
az okoseszközök vagy az internet használta!

TŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFATŰZIFA
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

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

RAKTÁRI DOLGOZÓ
Elvárásaink: 

megbízhatóság, megfelelő szintű munkabírás,
2 műszakos munkarend vállalása

Előny:  raktári gyakorlat, 
szfvár-i vagy környéki lakhely

FESTMÉNYVÁSÁR
SzékeSfehérvár, Video-
ton Okt. Kp. (VOK), Berényi u. 101.
április  23. hétfő 11-18 óráig 
április  24. kedd   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 SZEMÜVEGBESZÁMÍTÁSI AKCIÓ 
A KONTAKT OPTIKÁBAN!

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

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

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

Egyfókuszú (olvasó – távoli) szemüveg 
vásárlásánál hozott régi szemüvegét      10.000 Ft-ért,

multifokálisszemüveg rendelésnél szemüvegét: 

20.000–30.000 Ft-ért vásároljuk meg!

INGYENES KOMPJÚTERES SZEMVIZSGÁLAT SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN!

Az építkezésen az egyik melós, csak áll és 
beszélget.
Odahívja magához a főnök:
- Mennyit is keres maga?
- Hát úgy 80 ezret/hó.
- Na, fiam, itt van a félhavi bére, de többet 
sose lássam!
Odaadja a pénzt és elzavarja a srácot. Öt perc 
múlva az egyik melós odamegy a főnökhöz és 
megkérdezi:
- Főnök, mi baja volt a pizzafutárral?

J J J
Szőke pszichológusnő az iskolában kap állást. 
Rögtön az első nap meglát egy fiút, aki nem 
futkározik a többiekkel, csak áll magában. 
Odamegy hozzá és megkérdezi:
- Jól érzed magad?
- Jól.
- Akkor miért nem futkározol a többi fiúval?
- Mert én vagyok a kapus...


