
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2018. május 4., 18. hét

Állás hirdetések: 
4.,5.,6.,7.,8.,9.,14. oldal

Kortól, nemtől függetlenül vonulhatott Fehérvár sportközössége…  3. oldal

Irány a sportpálya! – 4.

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

Aranyékszer 8500 Ft/gr-tól!  
(2018.05.01–06.15.)

Budai út 9-11.  Tel.: 22/390-237; 06-20/9808-459

Arany felvásárlás készpénzért. 
Régi pénzek, érmék, érme- 
gyűjtemények adás-vétele. 

Arany - Numizmatika

Oblat Zsolt Gold
Ékszer-Numizmatikai Szaküzlet

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
ForesT  
keményfa brikett  

100 Ft/kg
székesfehérvár,  

Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 
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HÍVJON MINKET MOST:Amit kínálunk:
Határozatlan idejű munkaszerződés
Megemelt alapbérek + bónuszok
Magas béren kívüli juttatási csomagok
INGYENES buszjáratok több irányból
Saját állományba történő belépés

Székesfehérváron a VIDEOTON
területére keresünk:területére keresünk:

Összeszerelőket,Összeszerelőket,
Gépkezelőket,

Amit kínálunk:

Gépkezelőket,
Operátorokat

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Székesfehérváron a VIDEOTON

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

HÍVJON MINKET MOST:
06

HÍVJON MINKET MOST:HÍVJON MINKET MOST:
0606 20

HÍVJON MINKET MOST:HÍVJON MINKET MOST:
2020 915 59 94

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

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

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

J S I  AU TÓ S Z E R V I Z

Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. 
 Telefon: 22/511-200 • www.jsi.hu

J S I  J S I  AU TÓ S Z E R V I ZAU TÓ S Z E R V I Z
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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
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XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
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Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
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XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
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Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

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

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

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

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 
22.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

EUTR azonosító: AA5829543

Caraván 
Használtruha 
ajánlat: 2. oldal

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

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

Leanderek, ampolnák, cserepes szekfű, 
évelő növények. Levendula, rozmaring stb. 

Virágföld és tápoldat kapható!

(Bútoráruházzal szemben) (Bútoráruházzal szemben) 

Muskátli és balkon 
növény vásár! 

Leanderek, ampolnák, cserepes szekfű, Leanderek, ampolnák, cserepes szekfű, Leanderek, ampolnák, cserepes szekfű, 

Álló és futó muskátlik, 
egynyári palánták.
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Hírek
Információk

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

NYÁRI ÁRUCSERE!!! 05.07. HÉTFŐ
NYÁRI EXTRA GYEREKRUHA VÁSÁR 2000 FT/ KG, KB.: 50200 FT/DB 

05.09. SZERDA
NYÁRI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 100300 FT/DB  

05.10. CSÜTÖRTÖK

NYÁRI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 100300 FT/DB  
05.07. HÉTFŐ

EXTRA FÜRDŐRUHA VÁSÁR 
05.08. KEDD

NYÁRI EXTRA CIPŐVÁSÁR 
05.09. SZERDA

NYÁRI GYEREKRUHA VÁSÁR 50 FT/DB 
05.10. CSÜTÖRTÖK

NYÁRI KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR SAPKÁK, KENDŐK, FEHÉRNEMŰK  
05.11. PÉNTEK

NYÁRI GYEREKRUHA VÁSÁR 50 FT/DB NYÁRI GYEREKRUHA VÁSÁR 50 FT/DB 

NYÁRI KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR SAPKÁK, KENDŐK, FEHÉRNEMŰK  NYÁRI KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR SAPKÁK, KENDŐK, FEHÉRNEMŰK  

AKC
IÓ

 • AKCIÓ!

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

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

Myrafälle vízesések – Steinwand-szurdok    máj. 12, 13.   8.900 Ft
Bledi-tó – Vintgar-szurdok     máj 26., jún.16.   12.900 Ft
GYEREKNAP: Family Park Ausztriában   máj. 27.   7.900 Ft
A Tátra természeti kincsei   jún. 2.   11.900 Ft
Plitvicei tavak – a vízesések csodavilága     jún. 16-17.   32.000 Ft
Bajor kastélyok, Sasfészek    júl. 2-5.    69.000 Ft 
Salzburg – Sasfészek   júl. 8-11.   62.000 Ft
Nyaralás Albánia tengerpartján  jún. 26-júl. 3. 161.500 Ft
Nyaralás Bosznia-Hercegovinában    aug. 14-21.  110.000 Ft

100 fával támogatott az E.ON 
Idén tavasszal összesen 

277 nagy körméretű fát ül-
tetett a Városgondnokság vá-
rosszerte, melyek között pla-
tán, hársfa, ostorfa, törökmo-

gyoró, juhar, díszcseresznye, 
kőris és lepényfa is találha-
tó. Ezek mind várostűrő faj-
ták, amelyek jól bírják a nagy 
meleget, a szárazságot és a 
városi klímát. Az E.ON száz 
fával támogatta a fehérvári 
faültetéseket, melynek utolsó 

darabját szerdán ültették el 
a Palotavárosban a Kelemen 
Béla utcában.

A szolgáltató sajnos rá-
kényszerül arra is, hogy zöld 
felületeket távolíttasson el, 
sőt olyan is előfordul, hogy 
– nehéz szívvel ugyan – de 
egy egész fát ki kell venni 
az elektromos hálózat biz-
tonságos működésének ér-
dekében - mondta Szumzer 
László régióvezető. „Mint ér-
ző városi emberek, mi is úgy 
gondoljuk, hogy a városnak 
nem szeretnénk kárt okozni, 
ezért a veszteség kompenzá-
lására, az egyensúly megtar-
tásának a céljából támogatja 
a vállalat a faültetést.”

Kaktusz-kiállítás és vásár
Akik eme virágfajta szerelmesei, most hódolhatnak a hobbijuknak, ugyanis május 4-5-6-án, pénteken, szombaton és vasár-
nap, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Székesfehérvári Csoportja szervezésében kaktusz-kiállítás és vásár 
lesz a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A belépés ingyenes, szeretettel várják az érdeklődőket.

Horvát táncház
Május 8-án, kedden, 18 

órai kezdettel táncházi mu-
latságra várja az érdeklődő-
ket a Székesfehérvári Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat 
a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házba. A ren-
dezvény a „Horvát táncház 
Székesfehérváron” című so-
rozat részeként kerül bemu-

tatásra, melynek támogatója 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma. A belépés díjta-
lan, szeretettel várnak min-
den érdeklődőt.

Critical Mass
Május 12-én rendezik a 

22. Critical Mass kerékpá-
ros felvonulást Fehérváron. 
A hagyományos felvonulás 
16 órakor indul Halesz liget-

ből, de már délután egy órá-
tól színes programokkal vár-
ják a bringásokat a parkban, 
ahol délelőtt a Nagyok a ki-
csikért jótékonysági erőnap 
programjai várják a fehérvá-
riakat. A Gaja Környezetvé-
dő Egyesület környezeti ta-
nácsadással működik köz-
re, ökológiai lábnyomszá-
mítást végez, ásott és fúrt 
kutak ammónium, nitrit, 
nitrát, pH értékét méri. (Az 
érdeklődők hozzanak friss 
vízmintát!) A legkisebbek 
a Zöldbogyóka Játszókuckó-
ban ismerkedhetnek meg a 
mindennapi környezettuda-
tos újra hasznosítási módok-
kal. A zenei aláfestésről DJ 
Zöld gondoskodik. A prog-
ramok egészen a felvonulás 
kezdetéig zajlanak.

Ingyenes kertmozi a Zichy ligetben
A Kortárs Művészeti Fesz-

tivál ideje alatt, május 11-
től 19-ig ingyenes kertmozi 
működik a Zichy ligetben. 
A fesztivál minden napján 
20–21 óráig a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság 
Magyar Média Mecenatú-
ra programjának támoga-
tott filmjeiből adnak válo-
gatást, a nagyfilmek 21 óra-
kor kezdődnek. Esőhelyszín 
és esőnap nincs, kedvezőt-
len időjárás esetén a vetíté-
sek elmaradnak. Május 11-
én pénteken 21 órától a Laj-
kó - Cigány az űrben című 

magyar komédiát vetítik. A 
történet szerint 1957 elején a 
Szovjetunió úgy dönt, bará-
ti országai közül Magyaror-
szágnak ad esélyt, hogy ki-
válassza a földkerekség első 
kozmonautáját, aki majd az 
első ember lehet az űrben. 
A legjobb jelöltnek Lajkó, a 
permetezőpilóta tűnik.

Új helyen a bőrgyógyászat 

Április 26-tól a Szent 
György Kórház Bőrgyógyá-

szat osztálya új helyen mű-
ködik tovább. A Dr. Kara-
szi Margarita osztályvezető 
főorvos által vezetett Bőr-
gyógyászat a Seregélyesi 
út 16. szám alatt, a korábbi 
Neurológiai osztály épületé-
ben várja a betegeket.
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Kérje ingyenes árajánlatunkat és tudja le egy nap alatt 
nyílászáróinak cseréjét velünk, igény esetén teljes helyreállítással.
www.ablak-oc.hu • +36 30 1848 817 • info@ablak-oc.hu

REDŐNYÖK ÉS 
SZÚNYOGHÁLÓK

FÉLÁRON!
Kérje ingyenes árajánlatunkat és tudja le egy nap alatt 

SZÚNYOGHÁLÓK

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

SZÚNYOGHÁLÓK

FÉLÁRON!

Érvényes: 2018. m
ájus 1-31-ig.

Részletek az üzletben.

n Azaz: Citius, altius, fortius! A világ talán 
legismertebb sporthoz köthető mottója, a 
nemzetközi olimpiai mozgalom hármas jel-
szava, amit Coubertin báró vezetésével a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) fogal-

mazott meg az 1800-as évek végén, amikor még valós 
jelentése volt annak, hogy „nem a győzelem, hanem a 
részvétel a fontos”. 

Ma már nagyon kevés 
olyan sporttal kapcsolatos 
esemény van, amikor nem 
az eredményhajhászás áll a 
középpontban, hanem ma-
ga a részvétel. A kevés kivé-
tel egyike egy remek székes-
fehérvári kezdeményezés, 
amely immár hosszú évek 
óta új tartalommal tölti meg 
a május elsejei eseményeket. 
Ez a Fehérvári Sportmajá-
lis. Egy olyan rendezvény, 
amely erre a napra egység-
be kovácsolja az amatőr, a 
diák- és a versenysportot, 
amikor a városban működő 
kisebb-nagyobb egyesületek, 
klubok, diáksportkörök kép-
viselői reggel a Piac-tértől a 
Bregyó közig vonulnak vi-
dáman és büszkén, élményt 
adva a legifjabb korosztály-
tól a Masters (veterán) év-
járatokhoz tartozó sportoló-
kig mindenkinek, aki ebben 
részt vesz.

A célállomáshoz érkezve 
aztán az atlétikai stadiont és 
a teljes Bregyó sportcentru-
mot ellepik a klubjuk színeit 
büszkén képviselő verseny-
zők, akik ezen a napon in-
kább saját szakáguk népsze-
rűsítésével foglalatoskodnak, 
mintsem azzal, hogy a követ-
kező tétre menő mérkőzésen 
vagy versenyen milyen takti-
kával és fondorlatokkal kere-
kedhet ellenfele fölé. Az idén 
nem kevesebb, mint 2 és fél 
ezer (!) amatőr és profi felnőtt 
és utánpótlás sportoló vett 
részt aktívan a sportmajális 
eseményein. Ott volt többek 
között a vitorlázó legenda, az 
ötszörös földkerülő Fa Nán-
dor, Vörös Zsuzsanna olimpia 
bajnok öttusázó, az exvilág-
bajnok, olimpiai ezüstérmes 
kajakos, Fidel László és a je-
lenkor kiválósága, Kóger Dá-
niel jégkorongozó. 

Érdemes itt felidézni a 
város polgármestere, dr. 
Cser-Palkovics András sza-
vait, aki tökéletes jellemezte, 
miért is „különleges sziget a 
sport tengerében” a megye-

székhely: „Több mint 2500 
regisztrált sportoló indult el 
a felvonuláson hagyománya-
inknak megfelelően – meg-
mutatva, hogy Székesfehér-
vár miért mondhatja büsz-
kén azt, hogy sportváros. 
Rengeteg sportág rengeteg 
sportklubja, közössége jött 
össze a Bregyóban. A sport 
ünnepe és öröme is ez a nap.” 
A polgármester hozzátette, 
hogy a város sportéletében 
mind a szabadidős sportok, 
a nyitott tornatermek, a di-
áksportok vagy az utánpót-
lás és élsport is egyformán 
fontos szerepet tölt be.

Miként ennek a napnak 
is, amelynek jelentős üze-
nete van, nem csak Fehérvá-
ron a helyi egyesületeknek és 
sportolóknak, hanem Fehér-
vár által az egész országnak: 
a sport mégiscsak egy játék, 
ami nem vérre megy, és bi-
zony szükség van egy olyan 
napra, amikor a legkülönbö-
zőbb mozgáskultúrák képvi-
selői együtt, mosolyogva, já-
tékos, vidám formában teszik 
vonzóvá az egyes sportágakat 
a fiatalok számára, hogy már 
kora gyermekkorban beléjük 
ivódjon a mozgás fontossá-
ga. A napi, rendszeres mozgá-
sé, az iskolai- és tömegspor-
té, nem pedig az eredmény 
centrikusságé, a rideg, pénz-
hajhász profi sporté.

Ezen fogalmakkal a tehet-
séges srácok és lányok előbb-
utóbb sajnos mindenképpen 
megismerkednek, ám, ha 
még több helyen felismerik 
a sportban a specifikus fe-
hérvári majálishoz hasonló 
közösségépítő események 
jelentőségét, akkor talán 
még több tehetség áramol-
na be a sportba, s olyanok 
is, akiknek nem feltétlenül 
az élsport a célja, csak az, 
hogy nap mint nap jóleső-
en fussanak, labdázzanak, 
ugorjanak, egyre inkább 
„gyorsabban, magasabbra, 
erősebben!” 

 -mátay-

Gyorsabban, magasabbra, erősebben!

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 és uborka palánta kapható!
Egynyári és balkonnövények széles fajta és 
színválasztékával várjuk kedves régi és új vevőinket.

Serfőző Kertészet 
új nevén Bánáti Kert Bt

Alap edzés mindenkinek: kocogás és futás 2.
Testünk fokozatosan 

hozzászokik, alkalmazko-
dik a fizikai terheléshez. 
Rendszeres futás hatására 
egy sor alkalmazkodási fo-
lyamat indul el a testünk-
ben, ami jótékony hatással 
van a vérnyomásunkra is: 
a szisztolés és diasztolés 
vérnyomásérték is csök-
ken, akár 10-30 Hgmm-rel, 
vagyis a sport magas vér-
nyomásban szenvedőknek 
is ajánlható! A rendszeres 
testedzéshez a szívérrend-
szer alkalmazkodással vá-
laszol, így néhány hónap 
elteltével a szív nagyobb 

erővel húzódik össze, ezál-
tal egyszerre több vért tud 
a vérpályába továbbítani. 
Mindez azt jelenti, hogy a 
nyugalmi pulzusszám las-
sul, vagyis a szívnek ke-

vesebbszer kell dobbannia 
ahhoz, hogy ugyanannyi 
friss, oxigéndús vért küld-
jön a szervekhez, szöve-
tekhez. Vagyis: sétáljunk, 
kocogjunk, fussunk! 
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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, vezetői, szervezői 
gyakorlat, önállóság. 

•  Amit kínálunk: Bru� ó 230 ezer Ft+műszak pótlékok+cafeteria elem

Raktáros 
•  Raktárosi feladtok ellátása, készlet nyilvántartás, vevőkkel kapcso-

la� artás, dokumentációk kezelése. 
•  Elvárások: B2 program kezelésében gyakorlat, raktári munkavég-

zésben tapasztalat. 
•  Amit kínálunk: Bru� ó 180 ezer Ft + műszak pótlékok+cafeteria 

elem

Betaníto�  gépkezelő 
•  Galván automaták kezelése, minimum szakmunkás végze� ségű 

vagy üzemi gyakorlat.
• Előny: gépkezelési ismeretek. 3 műszakos munkarend. 
•  Amit kínálunk: Bru� ó 160 ezer Ft+ műszak pótlékok+ gépes 

pótlék + cafeteria elem  
•  Lehetőség gépkezelői végze� ség megszerzésére, vizsga letétele 

után fi zetés emelés.

Galván vízkezelő
•  Galván szennyvízek, koncentrátumok előkészítése, a vízkezelő 

berendezések üzemeltetése, karbantartása, javítása.
•  Elvárások: Vízgépész-, vagy villanyszerelő -, vagy csőhálózat 

szerelő végze� ség, szakmai tapasztalat. 
• Amit kínálunk: Bru� ó 190 ezer Ft+műszak pótlék+cafeteria 

Logisz� kus
•  Szállítási dokumentációk előkészítése, fuvarszervezés, rendelések 

rögzítése, számlázás. 
•  Elvárások: középfokú végze� ség, logisz� kai ismeretek, magabiztos 

számítógépes ismeretek, jó kommunikációs készség. 
•  Előny: gyártócégnél szerze�  logisz� kai szakmai tapasztalat, B2 

program ismerete. 
• Amit kínálunk: versenyképes fi zetés+cafeteria elem

Feladatok: 
•  A termelési adatok könyvelése, nyilvántartása a termelésirányítási 

rendszerben 
•  Technológiai dokumentációk kezelése
•  Munkavállalói jelenlé�  ívek rögzítése
•  HR dokumentációk kezelése (bérpapírok, táppénzes papírok, utazási 

jegyek, túlóraigények)

Elvárások: 
• Középfokú végze� ség
•  Ms Offi  ce ismeret (magas szintű Excel ismeret)
•  Precíz, pontos munkavégzés
•  Hasonló területen szerze�  tapasztalat előnyt jelent

Amit kínálunk: 
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő ipari 

vállalatcsoportnál, hosszú távú munkalehetőség
•  Emberközpontú vállala�  kultúra
•  Tiszta kulturált, modern, klima� zált munkakörnyezet, jó munkahelyi 

légkör 
•  Premizált dolgozói ötletrendszer
•  Határozatlan idejű szerződés
•  Versenyképes fi zetés
•  Kedvező ju� atási csomag (havi mozgóbér, cafeteria, év végi ju� atás, 

szociális, sport, kulturális lehetőségek, iskolakezdési támogatás stb.)

vtmetalhr@metal.videoton.hu

EGY VÁLLALAT - VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK  

Várjuk a Videoton Holding ZRt. vállalatcsoporthoz az alábbi munkakörökbe:

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

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

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

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: www.videoton.hu/karrier

Videoton Holding ZRt.

Kamarai jogtanácsos/ 
Jogi előadó 

www.videoton.hu/karrier oldalon 
bővebb információ a pozícióról

Videoton EAS K� . 

Adminisztrátor

E-mail: fulop.brigi� a@veas.videoton.hu
Tel.: 06 22/533-645
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Állás-oktatás
4-5-6-7-8-9. oldal

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

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

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

TECHNOLÓGUS (mérnök)
FRÖCCS-SZERSZÁM KARBANTARTÓ
FRÖCCSÖNTŐGÉP BEÁLLÍTÓ

OPERÁTOR
12 órás folyamatos, vagy 2 műszakos 8 órás

www.simonceg.hu

      /simonceg      
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

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 
több mint 500 hozzáértő és kompetens munkavállaló és a fejlett ipari gépparkja 

segítségével.  Székesfehérvári telephelyünk folyamatos fejlődése és bővülése 
következtében szeretnénk jelenlegi csapatunkat lelkes, lojális munkatársakkal növelni. 

Ha szeretne egy stabil jövőképű, hosszútávú munkalehetőséget, 
családias, igényes környezetet kínáló munkahelyen dolgozni, 

akkor várjuk jelentkezését az alábbi állás betöltésére: 

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 

ÖNT KERESSÜK!

FRÖCCSÖNTŐ-GÉPBEÁLLÍTÓ

FELADATOK:
•  Szerszámcsere és gyártásindítás,
•  Preventív és tervezett karbantartások végrehajtása,
•  Aktív közreműködés nem tervezett meghibásodások elhárításában,
•  Gyártási berendezések folyamatos működésének biztosítása,
•  Hiba esetén beavatkozás,
•  Gépek tisztántartása, 
•  Munkához kapcsolódó adminisztráció vezetése,
•  Biztonsági előírások betartása,

ELVÁRÁSOK:
•  Műszaki végzettség,
•  Hasonló területen szerezett tapasztalat,
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeret (O�  ce programok),
•  Tanulási hajlandóság,
•  Folyamatos munkarend vállalása,
•  Jó problémamegoldó készség,
•  Nyitottság, rugalmasság,

ELŐNY:
•  Műszaki végzettség,
•  Közeli lakhely,
•  Fröccsöntési területen szerzett tapasztalat,
•  Robotprogramozási ismeretek,
•  MS O�  ce rendszer alapfokú vagy magasabb szintű ismerete,
•  Önálló, precíz munkavégzés,

AMIT AJÁNLUNK:
•  Versenyképes bérezés, kiemelkedő cafeteria (éves bruttó 624 000 Ft),
•  Jó munkahelyi légkör, előrelépési lehetőség
•  Biztos, hosszú távú munkahely

8000 Székesfehérvár, Holland Fasor 4. 
Telefon: + 36 22/200 320 vagy 321 

Email: allas@gealan.com

KIEMELT BÉREZÉSSEL!

Z generáció: 
állandó pörgésben

Fiatalok, lendületesek, cél-
tudatosak. A multitasking és 
az online jelenlét velük szü-
letett adottság, ami viszont 
nem min-
dig előny.  
A Z gene-
ráció már 
egyértel-
műen digitális bennszülött-
ként lép a munkaerőpiacra, 
hiszen ezek a fiatalok jellem-
zően tíz éves koruktól állan-
dóan online vannak.  A mai 
fiatalok próbálják a legtöbbet 
kihozni a napjaikból, így bár 
korán kelnek, de sokan még 
éjfélkor is elérhetőek valame-
lyik online felületen. (forrás: 
www.profession.hu)
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GÉPKEZELŐ
(VERSENYKÉPES ÓRABÉR)

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

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat 
határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Az alapbéren és a barátságos
munkahelyi légkörön túli juttatások:

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

Nyílt nap 
a székesfehérvári 

Győri Keksz gyárban 

2018. május 18-án!

Találkozz velünk!

További információ a 
+36-22/513-740-es telefonszámon kérhető.

Jelentkezni 2018. május 10-ig lehet.

A Győri Keksz a világ legnagyobb snackvállalata, a 
Mondelez International családjába tartozó székes-
fehérvári üzeme. A korszerű üzemben valódi világ-
márkák és hazánk ikonikus finomságai készülnek, 
mint pl. a Milka csokoládé, a TUC keksz vagy épp a 
Győri édes termékcsalád tagjai. A Győri Keksz év-
tizedek óta arra törekszik, hogy emberi, nyitott és 
befogadó munkakörnyezetet biztosítson, fiatalos, 
vidám, mosolygós és dinamikus csapatát fejlessze, 
folyamatos fejlődési és tanulási lehetőséget bizto-
sítva dolgozóinak.
 
Hogy mire számíthatsz? 
Megtudhatsz minden fontos információt a cégről és 
választ kaphatsz felmerülő kérdéseidre, betekintést 
nyerhetsz a gyár mindennapjaiba. Ha tetszik, amit 
látsz, és szívesen dolgoznál velünk, részt vehetsz 
egy személyes interjún, amin ha sikerrel jársz, akár 
azonnal állásajánlatot is kaphatsz!

Vállalatunk termékpalettáját és méretét tekintve az európai 
gyártók élmezőnyébe tartozik, társaságunk az Európai Unió 

piacvezető izocukorgyártója. A több mint 100 éves  
Hungrana Kft., Európa legnagyobb kukorica-feldolgozó üzeme

BIOMASSZA KAZÁNKEZELŐ 
munkatársat keres.

Cukor üzemcsoportjába

TEREPI KEZELŐ
munkatársat keres

Csatlakozz a Hungrana Kft. csapatához!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és a 
megfogalmazott követelményeknek maradéktalanul megfelel, 

fényképes önéletrajzát - a munkakör 
megnevezésével – juttassa el a 

következő e-mail címre: 

karrier@hungrana.hu 
vagy személyesen adja le a vállalat 

recepcióján. 

Feladatok: 
•  Technológiai rendszerek – biomassza 

kazán – terepi kezelése, ellenőrzése,
•  Anyagmozgatási feladatok ellátása, 

híddaru segítségével,
•  Számítógépes adatrögzítési feladatok 

ellátása (SAP vállalatirányítási 
rendszerben),

•  Meghatározott, egyszerűbb szerelési 
munkák elvégzése,

•  Terület higiéniás takarítási 
tevékenységének ellátása.

A pozíció betöltéséhez 
szükséges követelmények: 
•  Egészségügyi alkalmasság és 

folyamatos megszakítás nélküli 
munkarend vállalása,

•  Műszaki középfokú végzettség, 
érettségivel (gépész, villamos, vegyész 
vagy élelmiszeripari szakközépiskola),

•  Munkakörben jelentkező jelentős 
fizikai igénybevételhez igazodó fizikai 
adottságok,

• Számítástechnikai ismeretek,
•  Pontos, precíz, felelősségteljes, magas 

színvonalú munkavégzés,
•  Rendszerszemlélet, logikus, műszaki 

gondolkodás.

Előnyt jelent:
•  A vállalat telephelyéhez közeli (30–40 

km) lakhely vagy költözési hajlandóság,
•  Magasabb szintű végzettség pl. 

technikus, műszaki felsőfokú 
végzettség, diploma,

•  Könnyű/nehéz gépkezelői, daru kezelői; 
emelőgép kezelői végzettség és szakmai 
tapasztalat,

•  Vegyipari műszaki vezérlési, irányítási 
rendszerek ismerete,

• ISO, HACCP ismeretek,
•  Kazánkezelő végzettség  

(OKJ szám: 32 522 02)
Amit a vállalat kínál: 
•  Versenyképes, a pozíciónak megfelelő 

jövedelem,
•  Műszakpótlék mértéke 55 százalék 

minden ledolgozott órára,
•  Kiemelkedő kompenzációs csomag: 

13. havi fizetés, kimagasló cafeteria, 
dolgozói biztosítás, munkába járás 
biztosítása,

• Stabil, megbízható vállalati háttér,
• Hosszú távú munkalehetőség.

Feladatok: 
•  Termékeket szállító járművek 

töltéseinek elvégzése,
•  A töltésekhez szükséges ellenőrzések, 

dokumentálási és terepi feladatok 
ellátása,

•  A kiszállítást érintő problémák hatékony 
kezelése, kapcsolattartás a társ 
területekkel,

•  Technológiai rendszerek terepi 
kezelése (forgógépek, csővezetékek, 
szerelvények),

•  Mintavétel és laborelemzések elvégzése, 
segédanyagok adagolása,

•  Folyamat terepi ellenőrzése (forgógépek 
működésének ellenőrzése, helyi 
paraméterek – nyomás, hőmérséklet, 
szintek, tömítetlenségek felderítése),

•  Meghatározott, egyszerűbb szerelési, 
karbantartási munkák elvégzése,

•  Terület higiéniás takarítási 
tevékenységének ellátása,

•  Vonatkozó ISO, HACCP, munka-, tűz 
és élelmiszerbiztonsági szabályok 
maradéktalan betartása és betartatása.

A pozíció betöltéséhez 
szükséges feltételek, 
követelmények:
•  Egészségügyi alkalmasság,
•  Folyamatos megszakítás nélküli 

munkarend vállalása,
•  Műszaki középfokú végzettség, érettségi 

(gépész, villamos, vegyész vagy 
élelmiszeripari szakközépiskola),

•  Számítástechnikai ismeretek,
•  Önálló, pontos, precíz, felelősségteljes, 

magas színvonalú munkavégzés,
•  Rendszerszemlélet, logikus, műszaki 

gondolkodás.
Előnyt jelent:
•  A vállalat telephelyéhez közeli (30–40 

km) lakhely vagy költözési hajlandóság,
•  Élelmiszeripari – vegyipari végzettség 

és szakmai tapasztalat,
•  Vegyipari műszaki vezérlési, irányítási 

rendszerek ismerete,
•  Könnyű/nehéz gépkezelői, emelőgép 

kezelői végzettség,
• ISO, HACCP, SAP ismeretek.
Amit a vállalat kínál: 
•  Versenyképes, a pozíciónak megfelelő 

jövedelem,
•  Műszakpótlék mértéke 55 százalék 

minden ledolgozott órára,
•  Kiemelkedő kompenzációs csomag: 

13. havi fizetés, kimagasló cafeteria, 
dolgozói biztosítás, munkába járás 
biztosítása,

• Stabil, megbízható vállalati háttér,
• Hosszú távú munkalehetőség.
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Ausztria szűkmarkúbb  
a külföldi dolgozókkal

Az osztrák koalíciós kor-
mány döntött az Ausztriá-
ban dolgozó külföldieknek 
nyújtott családi pótlék árszín-
vonalhoz kötéséről szerdán. 
Az új jogszabály várhatóan 
2019-től lép életbe, és éven-
te mintegy 100 millió eurót 
(több mint 31,3 milliárd fo-
rintot) takaríthat meg vele a 
bécsi kormány.

Az Európai Unió tiltako-
zása ellenére a juttatásokat 
a jövőben annak az ország-
nak az árszínvonalához iga-
zítják, amelyben az Ausztri-
ában dolgozó munkavállaló 
gyermeke él.

Az indexálással a pót-
lék a legtöbb érintett csa-
lád számára csökkenni fog. 
Ausztria jelenleg körülbelül 
132 ezer külföldön élő gye-
rek után 273 millió eurót 
(csaknem 85,5 milliárd fo-
rintot) fizet évente. A jutta-
tások összegét minden má-
sodik évben felülvizsgálják. 
(forrás: www.vilaggazda-
sag.hu)

Új hónap,  
új lehetőségek

Az év első negyedévében 
nagymértékben nőtt a fog-
lalkoztatottság. A tavalyi 
azonos időszakhoz képest 
67 ezerrel többen, azaz 4 
millió 435 ezren dolgoznak 
Magyarországon a KSH ada-
tai szerint. A foglalkoztatási 
ráta 54%-ról 68%-ra javult a 
legfrissebb adatok szerint. A 
hazai elsődleges munkaerő-
piacon 125 ezerrel többen 
dolgoznak, a közfoglalkoz-
tatottak száma 42 ezer fővel 
csökkent, a külföldön dolgo-
zók száma pedig 15 ezer fő-
vel csökkent.

Érdemben javult a fiatalok 
foglalkoztatása is: a mun-
kanélküliségi rátájuk nyolc 
éve 30%-hoz közelített, ad-
dig ez mára 11% alá csök-
kent, a foglalkoztatási rátá-
juk pedig mára közel 28%-ra 
emelkedett. (forrás: www.
profession.hu)
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Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését küldje el önéletrajzát a 

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

MEGEMELT BÉREZÉSSEL 
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

CNC Gépkezelő 

Amennyiben hirdetésünk 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

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

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

• Szerszám cserék elvégzése,

• Önálló munkavégzés,

ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés,

• Pontosság a munkavégzésben,

ELŐNY:
•  CNC gépek beállításában és több éves 

gyártói környezetben szerzett tapasztalat,

• Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,

• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,

• 2 műszakos munkarend

AMIT 
KÍNÁLUNK:
•  Folyamatosan 

fejlődő cégnél 
biztos, stabil 
munkahely,

•  Kiemelkedő 
� zetés és egyéb 
juttatások,

•  Utazási 
költségtérítés,

•  Lakhatási 
támogatás,

•  Szakmai 
fejlődések 
támogatása

•  Szállást 
biztosítunkA Lindström Kft. székesfehérvári 

üzeme felvételt hirdet 

2 fő mosodai 
textil- 
megmunkáló 
állás betöltésére.
Varrással szerzett tapasztalat 
vagy mosodai munkakörben 
végzett munka-előnyben.

Bérezés: megegyezés szerint.

Jelentkezés: 
Telefonon: 22/ 333-010 vagy 
írásban: önéletrajzát kérjük 
a Lindsröm Kft. címére:
8000 Szfvár, Gellért újsor 12. 
Simonné Szász Erika részére

Székesfehérvári 
építőipari cég 
víz-gáz-fűtés-

szerelésben jártas  

segédmunkást
keres hosszú távra. 

Érd: 22/796-137

takarító
hölgyeket

Délutáni és éjszakai
munkavégzésre keresünk

Érdeklődni lehet a 
+36-20-400-9123 

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

Szeretsz emberekkel foglalkozni? 

ÜZLETKÖTŐ 
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

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 A 

HELYSZÍNEN  

ÉS NYERJ  

TABLETET!

MUNKALEHETŐSÉGEK TELJES ÉS RÉSZMUNKAIDŐBEN!

SZERETETTEL VÁRUNK!
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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.

Az összes megyében kérhetünk ingyenes pénzügyi tanácsot
Az eddig már 13 megye-

székhelyen jelen lévő iroda-
hálózat a következő napok-
ban új kaposvári, szekszár-
di, székesfehérvári, szom-
bathelyi és veszprémi kiren-
deltségekkel bővül, Székes-
fehérváron és Veszprémben 
a Merkating Innovációs és 
Tanácsadó Közhasznú Nkft.  
Az új kirendeltségek meg-
nyitásával a Pénzügyi Ta-
nácsadó Irodahálózat im-
már az ország valamennyi 
megyeszékhelyén elérhető-

vé válik. A fogyasztó-
védelmi partnerekkel 
megkötött jegyban-
ki szerződések alap-
ján, a pénzügyi és jo-
gi kérdésekben jár-
tas szakemberek az 
adott megyék további 
településein – össze-
sen legalább 27 vá-
rosban, községben – 
rendszeres kitelepülések ke-
retében adnak személyesen 
információkat a fogyasztók-
nak, s tartanak pénzügyi 

előadásokat. A pénzügyi fo-
gyasztóvédelmi tanácsadók 
személyesen, levélben, tele-
fonon és elektronikusan is 

elérhetők. Szerepük a 
konkrét ügyekkel kap-
csolatos segítségnyúj-
tás mellett a fogyasztók 
pénzügyi ismereteinek 
bővítése, pénzügyi tu-
datosságuk erősítése. 
Éppen ezért javasolt 
egy-egy pénzügyi dön-
tés előtt – s nem csak a 
szerződéskötés utáni 

problémával – felkeresni a 
fogyasztóvédelmi munka-
társakat. (forrás: www.vi-
laggazdasag.hu)

Négy dolog, amit 
kevesen tudnak  
a ballagásról

A héten minden végzős 
elballag, hogy jövő héten 
nekifuthasson az érettsé-
ginek. Négy olyan dolgot 
gyűjtöttünk össze a bal-
lagásokról, amit kevesen 
tudnak. Az első ballagást 
Selmecbányán tartották az 
1870-es években - az erdé-
szeti és bányászati akadé-
mia végzősei a „Ballag már 
a vén diák...” című dallal 
búcsúztak az iskolától. 
A 19. századi „flashmob” 
annyira jól sikerült, hogy 
hamarosan más iskolák is 
átvették - igaz, az 1920-as 
években a ballagó diákok 
többsége már az „Elme-
gyek, elmegyek...” kezde-
tű népdalt énekelte. A bal-

lagási tarisznya fontos jel-
kép, de miért éppen pogá-
csát, földet, pénzérmét és 
sót raknak bele? A pogácsa 
a mindennapi betevőt jel-
képezi, földet azért raknak 
bele, hogy bárhol gyökeret 
tudjatok ereszteni, pénzér-
mét pedig azért, hogy soha 
ne kelljen szűkölködni. Só 
azért kerül a tarisznyába, 
hogy az életetek soha ne 
legyen szürke, ízetlen. Az 
1950-es években betiltották 
a ballagási ünnepségeket, 
de a szokás gyorsan újjáé-
ledt - olyannyira, hogy már 
nemcsak a középiskolák-
ban, hanem az általános is-
kolákban és az óvodákban 
is megszervezik. Harminc-
négy középiskola végzősei 
csatlakoztak a Kézenfogva 
ballagunk nevű kezdemé-
nyezéshez - a diákok azt 
kérik rokonaiktól és bará-
taiktól, hogy a ballagási vi-
rágra szánt összeget vagy 
egy részét jótékony célra 
fordítsák, segítsék a Kézen-
fogva Alapítványt. (forrás: 
www.eduline.hu)
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Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a 

szekesfehervar@megatherm.hu e-mail címen.

Épületgépészeti értékesítő

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

FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN

ELVÁRÁSOK: Szakmai végzettség (épületgépész vagy víz, fűtés, gázszerelési  végzettség)

Amennyiben 
hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 

küldje el önéletrajzát, a hr@polyax.hu e-mail címre:

MEGEMELT BÉREZÉSSEL 
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

betanított 
gépkezelőt

A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó 
szereplője, keres

FELADATOK:
•  műszakvezető által megadott utasítások 

szerinti munkavégzés

•  termelésben való aktív részvétel

•  pontos, igényes munkavégzés

ELVÁRÁSOK:
•  minimum 8 általános végzettség

•  alkatrészgyártásban szerzett tapasztalat

•  gépi forgácsolásban szerzett tapasztalat

•  2 műszak vállalása

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
•  Székesfehérvár

AMIT 
KÍNÁLUNK:
•  hosszú 

távú, stabil 
munkalehetőség

•  versenyképes 
bérezés

•  bejárási 
támogatás 

•  tiszta, kulturált, 
modern 
munkakörnyezet

•  kellemes légkör, 
fi atalos csapat

A Closure Systems International a világ egyik vezető csavarzárgyártója 
műanyag- és üvegpalackokhoz, a Coca-Cola, a Pepsi Cola és számos 
más üdítőitalgyártó cég egyik legnagyobb beszállítója. Magyarországi 
vállalatunk több mint 21 éve működik sikeresen az európai piacon. 
Fiatalos, jól együttműködő csapatunkba az alábbi munkakörökbe 
keresünk munkatársat megszakítás nélküli munkarendbe:

Fényképes szakmai önéletrajzát és bizonyítványainak másolatát a hirdetés 
megjelenésétől számított két héten belül az alábbi címre várjuk:

CSI Hungary Kft.
Személyügyi osztály • 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100

Fax: 22/512 350 • E-mail: tamas.boros@csiclosures.com

Gépbeállító
Gépkezelő

Anyagmozgató

ÚJ HELY, 
ÚJ LEHETŐSÉGEK!

TOP TÜREN KFT. móri 
nyílászáró gyártó üzemébe keres

SZAK- ÉS BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT.

Gyakorlat előny de nem feltétel.

• Állandó délelőttös műszak
• Hosszú távú munkalehetőség

• Kiemelt bérezés
• Bejárás támogatás

Jelentkezni lehet: 06 20 390 5849 
telefonszámon vagy 

sales@pfsablak.hu e-mail címen.

TESZT IDŐPONTOK: 
minden kedden és pénteken délelőtt 1000 óra

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 
több mint 500 hozzáértő és kompetens munkavállaló és a fejlett ipari gépparkja 

segítségével.  Székesfehérvári telephelyünk folyamatos fejlődése és bővülése 
következtében szeretnénk jelenlegi csapatunkat lelkes, lojális munkatársakkal növelni. 

Ha szeretne egy stabil jövőképű, hosszútávú munkalehetőséget, 
családias, igényes környezetet kínáló munkahelyen dolgozni, 

akkor várjuk jelentkezését az alábbi állás betöltésére: 

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 

ÖNT KERESSÜK!

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

AMIT ELVÁRUNK: 
• 8 általános iskolai végzettség 
• 3 műszakos, 8 órás és 4 műszakos 12 órás munkarend vállalása 
• sikeres felvételi teszt 

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Versenyképes juttatási csomag 
• Éves bruttó 540 000 forint cafeteria (próbaidő alatt is) 
• Munkaköri bónusz 
• A munkábajárás 100 %-os térítése (helyi lakosoknak is) 
• Javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel 
• Egyéb juttatások 
• Családias, barátságos munkahelyi légkör 
• Könnyű � zikai munka 
• Hosszú távú munkalehetőség 
• Céges rendezvények, családinap, csapatépítő programok

A tesztnapon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges 
a következő elérhetőségeken:

KIEMELT BÉREZÉSSEL!

8000 Székesfehérvár, Holland Fasor 4. 
Telefon: + 36 22/200 320 vagy 321 

Email: allas@gealan.com

HASIT: a Hallgatói Sikerességet Támogató projekt
A felsőoktatásban nagy 

gondot jelent a hallgatók le-
morzsolódása. Erre a problé-
mára kereste a megoldást a 
Dunaújvárosi Egyetem jog-
elődje, a Dunaújvárosi Főis-
kola. 2014-ben indította el 
Hallgatói Sikerességet Támo-
gató programját a HASIT-ot, 
hogy csökkentse a lemorzso-
lódást és támogassa a hallga-
tók sikerességét. A program 
elindulása után azonnal po-
zitív változásokat hozott, je-
lentősen nőtt azon hallgatók 
száma, akik sikeresen telje-
sítették a tantárgyaikat, mi-
közben az intézmény, az ok-
tatás magas színvonalát is 
megtudta tartani. 2016 szep-
temberében került beveze-
tésre az AVATAR rendszer a 
Dunaújvárosi Egyetemen. Az 
Avatar legfőbb célja a hall-
gatói aktivitás és sikeresség 
mérése, valamint ezen  ered-
mények vizuális megjelení-

tése. 2017-ben számos újabb 
fejlesztés történt az AVATAR 
programban. Új funkciók ke-
rültek kialakításra, a fejlesz-
tők kidolgoztak egy Elektro-
nikus Katalógusrendszert, 
mely papírmentessé teszi, és 
ezáltal megkönnyíti a hall-

gatók és az oktatók minden-
napjait az órai jelenlét doku-
mentálásában. A szakmento-
ri rendszer támogatásaként 
olyan folyamatkezelés került 
a rendszerbe, mely az érin-
tett szereplőket végigvezeti 
a teendők listáján, és doku-
mentálja azokat. Grafikusan 
is megújult az AVATAR prog-
ram, ugyanis a hallgatók az 
elért eredményektől függő-
en „felöltöztethetik, csinosít-
hatják” figurájukat. (forrás: 
www.eduline.hu)
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www.maroscipohaz.hu
Szfvár, Borszéki u. 3., h.-p.: 10-18, szo.: 9-13
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Bejelentkezés: 06-80/208-188 ingyenes számon
www.victofon.hu

 INGYENES lakossági 
HALLÁSSZŰRÉS 

Székesfehérváron 
a Távirda utca 5. szám alatt

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

Tudod mi az a szuperétel? És tényleg annyira szuper?
A „szuperélelmiszer” 

vagy „szuperétel” nagyon 
népszerű fogalmak, ha az 
egészségről, táplálkozásról 
és ételekről esik szó. Általá-
ban, gyümölcsökről, zöldsé-
gekről – van szó, amelyek 
tápanyag-összetételük révén 
több egészségügyi előnyt 
nyújtanak más termékek-
hez képest. A média vagy 
az élelmiszeripar meg akar 
győzni arról, hogy a „szu-
perélelmiszerek” fogyasz-
tásával lassítható az örege-
dés, megelőzhető egy-egy 
betegség, növelhető a fizikai 
erőnlét, vagy akár az intel-

ligencia is. Így vált híressé 
a rosszindulatú daganatok 
ellen az áfonya, az antioxi-
dánsokkal teli accai bogyó, a 
szív- és érrendszeri betegsé-
gek ellen a gránátalma, cék-
la, kakaó, lazac, a magas ko-
leszterinszint csökkentésére 
a fokhagyma, és még sorol-
hatnánk. Sokan azt szeret-

nék gondolni, hogy egyet-
len zöldség vagy gyümölcs 
képes elpusztítani a káros 
sejteket, méreganyagokat, 
de ezeken az élelmiszereken 
végzett kutatások többségé-
ben olyan kémiai összete-
vőket és kivonatokat hasz-
nálnak, amelyek természe-
tes állapotban a vizsgálatok 
során alkalmazott mennyi-
ségben nem találhatók meg 
a termékben. Ezért például 
fokhagymából 28 cikket kel-
lene megenni, ahhoz, hogy 
az a laboratóriumi dózisnak 
megfeleljen. (forrás: www.
nuus.hu)

Tudtad? Ébredés után nincs hatása a kávénak
Az emberek többsége abban a hitben él, hogy a reggeli kávé felpörget, pedig ennek a fele sem 
igaz. Ébredés után teljesen fölösleges kávéval kezdeni, mert az éberségért a mellékvesekéreg által 
termelt kortizol hormon felel. 9 óra 30 perc és 11 óra 30 perc, valamint 13 óra 30 perc és 17 óra 
között lehet a leghasznosabb a kávéfogyasztás. (forrás: www.sokszinuvidek.hu)

Ásványvizet vagy csapvizet?
Az utóbbi évtizedekben 

az egyik legdinamikusab-
ban terjedő élelmiszerré 
vált az ásványvíz, amely-
ből harmincszor annyit fo-
gyasztunk, mint a kilenc-
venes évek elején. De miért 
válasszuk palackozott vizet, 
ha a csapból is tiszta folyik? 

A csapvíz és az ásvány-
víz összehasonlításában az 
anyagi szempontok egyér-
telműen az előbbi felé billen-
tik a mérleget. Míg a csapból 
engedett ivóvízért literen-
ként alig 0,2 forintot kell fi-
zetnünk, az ásványvizek kö-
zül a legolcsóbbakat is 30-35 
forint/literes áron kínálják. 
Emellett az ásványvizek pa-
lackozása miatti környezeti 
terhelésről sem szabad meg-
feledkezni. Általánosan jó 
minőségű a hazai csapvíz 
is. Magyarországon a veze-
tékes ivóvizek körülbelül fe-
le, és a természetes források 
jelentős része ásványvíznek 

minősül, tehát az összes ol-
dott ásványi anyag tartal-
ma meghaladja az 500 mg-
ot literenként. Fontos azon-
ban tudni azt is, hogy nem 
minden palackozott ivó-
víz feltétlenül ásványvíz 
is egyben, a forrásvízként 
feltüntetettek kisebb ásvá-
nyi anyag tartalmú ivóvizek 
csupán, de némelyik palack-
ban szintén alacsonyabb ol-
dott anyag koncentrációjú 
karsztvíz található. (forrás: 
www.hazipatika.hu)

Így lehet jó illatú a lakásunk légfrissítő nélkül
Sokan ódzkodnak 

az egészségtelen lég-
frissítők használatá-
tól. Mit használha-
tunk helyette? Te-
gyünk a tűzhelyre 
egy nagyobb, lapos 
edényben vizet, dob-
junk bele néhány ka-
rika citromot, naran-
csot, és tegyünk mel-
lé pár szál gyógynö-
vényt, például levendulát, 
mentát, kakukkfüvet. Lassú 
tűzön főzzük, forraljuk any-
nyira, hogy épp csak gyön-
gyözzön. Keverjünk házi 
légfrissítőt!

Egy kis edényben alapo-
san keverjünk össze két evő-
kanál szódabikarbónát és 
5-10 csepp illóolajat. A keve-

réket tegyük egy spricnis pa-
lackba, öntsük fel forralt víz-
zel, és alaposan rázzuk ösz-
sze. Ezzel a keverékkel nem-
csak a levegőt frissíthetjük 
fel, de a textíliákat, szőnye-
geket is illatosabbá tehetjük. 
Nemcsak az a fontos, hogy 
az otthonunk levegője kelle-
mes aromájú legyen, hanem 

az is, hogy a rossz 
szagok ne „mérgez-
zék” a levegőt. Készít-
sünk szobaillatosítót! 
Szükségünk lesz egy 
kisebb vázára vagy 
edényre, valamilyen 
hordozóolajra (akár 
babaolaj is lehet), és 
illóolajra vagy olaj-
keverékre. Az edényt 
töltsük meg feléig az 

olajjal, tegyünk hozzá bő-
ségesen az illóolajokból is, 
majd tegyünk ebbe bam-
buszpálcikát (háztartási 
boltokban, nagyobb szuper-
marketekben lehet kapni). A 
pálcikán keresztül az olajok 
a párolgás során beillatosít-
ják a lakást. (forrás: www.
hazipatika.hu)

Miért igyunk mindennap zöld teát?
A zöld tea az egyik leg-

népszerűbb ital a világon, 
nemcsak azért mert kelle-
mes ízű frissítő, hanem mert 
számos pozitív hatása is van 
az egészségünkre. Többek 
között az egészséges test-
súlyt, normális vérnyomást 
és a szájüreg egészségét is 
segít megőrizni. A zöld tea 
rendszeres fogyasztása jó-
tékonyan hat az agyra, el-
sősorban a memória műkö-
désére, a koncentrációt és a 
tanulási képességeket is ja-
vítja. Az italban olyan poli-
szachariodok és polifenolok 
találhatóak, amelyek segíte-

nek fenntartani az egészsé-
ges vércukorszintet. Külö-
nösen a cukorbetegségben 
vagy prediabéteszben szen-
vedőknek érdemes inniuk 
az italt, mert stimulálhatja a 
hasnyálmirigy inzulint ter-
melő sejtjeit. Napi két csé-
sze zöld tea elfogyasztásá-
val hatékonyan küzdhetünk 
a magas koleszterinszint és 
az azzal összefüggő króni-

kus betegségek ellen. A zöld 
teát sokan csak úgy ismerik, 
mint nagyszerű „fogyókú-
rás” italt, a benne lévő ve-
gyületek az anyagcserére és 
a zsír lebontására is nagyon 
jó hatással vannak. A zöld 
teában található antioxidán-
sok akár százszor olyan ha-
tékonyak lehetnek, mint pél-
dául a C-vitamin. Napi négy 
csésze elfogyasztásával meg-
erősíthetjük a szervezetün-
ket, stimulálhatjuk az im-
munrendszerünket, és si-
kerrel küzdhetünk többfajta 
daganatos betegség ellen is. 
(forrás: www.hazipatika.hu)

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

ÉLETRE ÉPÍTVE
SEREGÉLYESI ÚT

3550 Ft/m2-től 5390 Ft/m2-től

ÉPÍTŐANYAG • FÜRDŐSZOBA • BARKÁCSÁRU • FESTÉK

Az ajánlati ár tartalma 1 m2 felületre:
Kőzetgyapot szigetelés:  . . . . . . . .1 m2

Üvegszövet háló (145 g/m2): . . . 1,1 m2

Ragasztó + Ágyazóhabarcs: . . . . . 9 kg
Vakolat alapozó: . . . . . . . . . . . . 0,2 kg
Szilikon színező vékonyvakolat, Fehér, 
1,5 mm Kapart struktúra:  . . . . . 2,5 kg

• Minőségi szilikon és akril vakolat 112 színben
• Kapart 1,5mm vagy Gördülőszemcsés 2,0 mm-es struktúra
• Gyárilag kevert garantált UV-álló színek!

AZ IS VAN!AZ IS VAN!„Komplett homlokzati 

kőzetgyapot szigetelés?”

Ft/m2Ft/m2Ft/m -től

12 cm-es:5 cm-es:

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

AZ AKCIÓ MEGJELENÉSTŐL A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

KIVÁLÓ HŐSZIGETELŐ ÉS PÁRAÁTERESZTŐ KÉPESSÉG

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

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

CSEMPEBOLT
ALBA KERÁMIA 57 KFT.

Akciós csempe

MOST 1.790 Ft/m2
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Csempék nagy választékban 

már 1 890 Ft/m2-től

Csempék nagy választékbanCsempék nagy választékban

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

286.000 Ft

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

Heti akció:  

ALBA GRÁNIT

Akció ideje: 2018.05.04-05.10-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

Az ingatlaneladás bevallása továbbra is az adózó feladata
Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy 
a bevallási tervezetet ki kell egészítenie. A NAV kimutatását érdemes átnézni, hogy ne maradjon ki semmi az 
szja-bevallásból, mivel előfordulhat olyan adat, év közbeni változás, kedvezmény, amelyről a NAV-nak nincs infor-
mációja.  Annak is jelölnie kell ezt a jövedelmet, aki maga készíti el bevallását. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Konszolidálódott a hazai lakáspiac
A múlt évben konszolidá-

lódás jeleit mutatta magyar-
országi lakáspiac, ez részben 
abból látható, hogy az adásvé-
telek száma az előzetes ada-
tok alapján 2,2%-os emelke-
dést mutat az egy évvel ko-
rábbi 9%-os bővülés után. Ba-
logh László, az ingatlan.com 
vezető gazdasági szakértője 
elmondta: A teljes lakáspiaci 
forgalomra vonatkozóan nin-
csenek meg a végleges ada-
tok, tavaly összesen 150 ezer 
lakásadásvétel történhetett.

Az egész éves adatok egyér-
telműen megerősítik azt a 
múlt év közben kirajzolódó 
folyamatot, hogy a vidéki la-
káspiac megkezdte a felzár-
kózást Budapesthez a drá-
gulás szempontjából. (for-
rás: www.vilaggazdasag.hu)

Így lehet pazar sziklakertünk

Akcióban olcsó lehet a lakástakarék
A lakáscélú megtakarí-

tások közül az egyik leg-
jobb megoldás a lakástaka-
rék-konstrukció. E konst-
rukciók az évi 30%-os, ma-
ximum 72 ezer forintos álla-
mi támogatásuk révén 10% 
feletti hozamot biztosíthat-
nak, amivel más hasonlóan 
biztonságos megtakarítások 
nem versenyezhetnek.

A piacon négy szolgáltató 
kínál különböző konstrukci-
ókat, a legrövidebb futamide-
jű szerződések négyévesek, 
a leghosszabbak tízévesek.

A tízéves konstrukcióknál 
sem elhanyagolható a 4-5%-
os átlagos éves hozam, ez-
zel a befizetéseink az állami 
támogatással együtt 3,1-3,3 
millió forintos megtakarí-

tást tesznek lehetővé.  Bár az 
állami támogatás miatt elég 
szigorú előírások vonatkoz-
nak a lakástakarék-szerző-
désekre, nagy verseny van 
a piacon. A szerződésköté-
si díj eltérő lehet, és van-
nak szolgáltatók, amelyek 
ezt például teljes mértékben 
elengedik. (forrás: www.vi-
laggazdasag.hu)

A sziklakert sokak ked-
vence. A csodás kertnek 
kecskerágók, buxusok, a 
nyírt tuják, gömbtuják, lej-
landi ciprusok és borókák 
adják az alapját. A beültetett 
virágok gondos kiválasztása 
teszi lehetővé, hogy tavasz-
tól őszig sokszínűség uralja 
a területet. Jácint, levendu-
la, gólyaorr, leánykökörcsin, 
havasi gyopár, törpeszegfű, 
lángvirág, kőtörőfű, varjú-
háj, hegyi perje, pázsitvio-
la, különböző tatárvirág, 
alacsony növésű díszfüvek 
színezik a látványt. (forrás: 
www.sokszinuvidek.hu)

Otthon - Építés 
Lakberendezés
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TOLLTISZTÍTÁS SZÉKESFEHÉRVÁRON
HÁZTÓL-HÁZIG SZOLGÁLTATÁSSAL!

Paplanok, párnák készítése,  
forgalmazása, igény szerint!

Időpont-egyeztetés:
Telefon: 06-30/488-0260
Kiszállás: 2018. május 14–15.

Régibôl vadonatújat? Igen!

AGYTOLLTISZTITAS.HU

Nyári szünet 
elôtti utolsó 

kiszállás!

Bármely két termék 
vásárlása esetén az 

olcsóbbat féláron adjuk!

kérdezz! f

MATRACDEPÓ SZÉKESFEHÉRVÁR
Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. Telefon: 06-70/953-7266
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Kalandor nagybácsi nevét 
kapta Vilmos kisfia

Kiderült, miért választot-
ta az Arthur Charles mellett 
első keresztnévként a Louis, 
magyarul Lajos nevet újszü-
lött kisfiának az angol her-
cegi pár.

A csöppség Vilmos her-
ceg édesapjának apai nagy-
bátyja, Lord Louis Mount-
batten után lett elnevezve. 
Lord Louis Mountbatten az 
angol flotta admirálisa és In-
dia utolsó brit kormányzója 
volt. IRA merényletben vesz-
tette életét. A meglepetés in-
kább az, hogy apai nagyap-
ja, Fülöp neve nincs a ke-
resztnevei között.

A másik nagy meglepe-
tés, hogy a nagyapa, Károly 
herceg nem láthatta elsők 
között az unokáját. Ahogy 
Vilmos két gyereke eseté-
ben történt, most is Katalin 
szülei tekinthették meg el-

sőnek az újszülöttet, és ez a 
trónörökös számára nagyon 
megalázó.

Ennek állítólag az az oka, 
hogy Vilmos mostanában 
nem jön ki jól az apjával. – 
Vilmos apja, Károly herceg 
nagyon meghatódott, mert 
imádott nagybácsikája, az 
utolsó indiai kormányzó ne-
vét kapta az unokája - tu-
datta a Daily Maillel a kirá-
lyi család életrajzírója, Ro-
bert Lacey. (forrás: borson-
line.hu)

Keresztes Ildikó lépett
Keresztes Ildikó mindig imádta az állatokat, és gyakran segített kóbor kutyákat menteni. Ezért is 
döntött úgy, hogy a szabadidejében elkezd állatorvosi asszisztensként dolgozni. Bár a sztár nem akar 
felhagyni az énekesi karrierjével, de szeretne minél több időt tölteni ezután is az állatokkal. „Annyi 
mindent kaptak az élettől, hogy az ember előbb-utóbb, hogyha elég normális, akkor késztetése van 
arra, hogy minél többet adjon és más területen is próbáljon segíteni” – mondta. (forrás: life.hu)

A párducminta 2018-ban is menő
A párducminta az a motí-

vum, amiről minden egyes 
évben elhisszük, hogy már 
végleg kiment a divatból, 
azonban újra és újra meg-
jelenik egy híresség, aki el-
oszlatja ezt a tévhitet. Úgy 
tűnik, idén Jennifer Lopez 
vállalta magára a feladatot, 
és a World of Dance mina-
pi eseményén bizonyította 
be ország-világ előtt, hogy 
ő még mindig képes újat 
mutatni ezzel a mintával. 

J-Lo egy testhezálló Sergio 
Hudson ruhát viselt, ami-
ben bárhogyan keresünk, 
nem találunk hibát. A szett 
és a felkontyolt haj tényleg 
tökéletes választás volt az 
estére, és a ruha legnagyobb 
előnye a mintájából szárma-
zik: mindennemű kiegészí-
tő és flancos smink nélkül is 
remekül öltöztet. Hát, úgy 
tűnik, újabb egy évet kell 
adnunk a párducmintának. 
(forrás: glamour.hu)

Keanu Reeves felismerhetetlen legújabb fotóin
Keanu Reevesről mosta-

nában csak keveset halla-
ni, ami viszont biztos, hogy 
hamarosan nekikezd a har-
madik John Wick-film forga-
tási munkálatainak. A kana-
dai színész a The Sun brit 
bulvárlap cikke szerint je-
lenleg épp edz a fizikailag 
megterhelő forgatásra, ami-
hez, úgy tűnik, a külsejét 
is alaposan meg kellett vál-
toztatni. Keanuról a stúdió 

épülete előtt üldögélve ké-
szültek friss fotók: ezeken 
hosszú, kócos lobonccal és 
szakállal látható. A színész, 
aki magánéletéről továbbra 
is mélyen hallgat, néhány 
hónapja arról beszélt, hogy 
kis híján meghalt egy mo-
torbalesetben: egy hajtűka-
nyart próbált nagy sebesség-
gel bevenni, mikor elesett. A 
fogát és a bordáját is műteni 
kellett. (forrás: nlcafe.hu)

Friss fotón Patrick Duffy  
- Mindenki Bobby Ewingja

Patrick Duffy nevét ha-
zánkban senkinek nem kell 
bemutatni: a Dallas szé-
ria sármos Bobby Ewingját 
még a fiatalabb generáció is 
ismeri. 

A sorozat jófiúja fölött ala-
posan eljárt az idő - jövő-
re már a 70. születésnapját 
ünnepelheti -, azonban még 
mindig megvan az a sárm-
ja, ami fiatal korában olyan 
népszerűvé tette. A színész 
még mindig aktív: jelenleg a 
Christmas With a View című 
filmet forgatja Vivica A. Fox 
oldalán. Újabban már csak 
kisebb sorozatok melléksze-
repeiben és tévéfilmekben tű-
nik fel - nem vállalja túl ma-
gát ennyi idősen. Pedig még 
mindig remek formában van - 
ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint a legfrissebb fotói, amik 
a Series Mania fesztiválon ké-
szültek róla, a franciaországi 
Lille-ben. (forrás: femina.hu)
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5 éve nem látta lányát Tom Cruise
Koronával és koszorúval a 

fején ünnepelte tizenkette-
dik születésnapját Tom Crui-
se és Katie Holmes egyetlen 
közös gyermeke. Suri Crui-
se az édesanyjával él, ő volt 
az, aki feltöltötte a fekete-fe-
hér fotót az Instagramra. A 
nagy kérdés az, hogy akár 
telefonon is, de felköszön-
tötte e lányát Tom Cruise? 
A színésztől 2012-ben vált el 
felesége, és vitte a kislányt 
is magával. A különköltözé-
sük után Cruise még egyszer 
elvitte Surit egy vidámpark-
ba, ám azután egyetlen kö-
zös fotó sem készült róluk, 
és nem is találkoztak az el-
múlt öt évben. „Nem beszél-
getnek egymással és nem is 
találkoznak. Tom alig beszél 

a legkisebb gyermekéről” – 
fecsegte el az InTouch ma-
gazinnak Cruise egyik fil-
mes kollégája. Suri Cruise 
hatéves volt, amikor utoljá-
ra együtt ünnepelte a hála-
adást vagy a karácsonyt az 
apjával. Katie Holmes jelen-
leg Jamie Foxx színész pár-
ja. (forrás: nlcafe.hu)Csak nők tehetik be a lábukat Krisztina luxusszigetére

Kizárólag nőket foga-
dó luxusszálloda nyílik 
idén júniusban Finnor-
szág egyik kis szigetén. 
Az ötlet a magyar-né-
met állampolgár, Krisz-
tina Roth fejéből pattant 
ki, aki nem bízta a vé-
letlenre: megvásárolt egy 
komplett 3,4 hektáros szi-
getet a finn partoknál, ki-
lencvenpercnyi távolságra a 
forgalmas Helsinkitől.

A nyáron startoló szolgál-
tatás iránt nagy az érdeklő-
dés. Krisztina a Huffington 
Post német kiadásának el-

árulta, már kétezerötszáz 
nő érdeklődött, naponta öt-
venen írnak neki.

A legtöbben az Egyesült 
Államokból jelentkeznek, 
illetve olyan országokból, 
ahol a nők helyzete enyhén 
szólva siralmas: India, Ba-
hrein, Szaúd-Arábia és Szí-

ria. Európából a francia 
nőket izgatta fel legin-
kább az ötlet. De hiá-
ba a tömeges jelentke-
zés, Krisztina maga 
vá¬lasztja ki, hogy ki 
mehet a szigetre, ahol 
ráadásul egyszerre csak 

tíz nőnek tudnak szállást 
biztosítani.

Egy hét ott-tartózkodás 
átszámítva egy-két millió 
forintba kerül. A borsos ár 
és a férfiak kitiltása miatt 
viszont sokan megszólják 
Krisztinát. (forrás: borson-
line.hu)

Vízibicikli újra gondolva
Úgy néz ki, mint a hagyo-

mányos. Csak ez a bringaút 
helyett a habokat szeli. Elég 
hülye neve van: Hydrofoiler 
XE-1. Van pedálja, kormá-

nya, lehet sebessége válta-
ni, csak kereke nincsen. De 
ettől függetlenül nagyon ki-
rály egy szerkezet. (forrás: 
nuus.hu)

Lionel Messi neve mostantól 
védjegynek számít 

Egy 7 évig tartó pereske-
dési ügy végére került pont 
ezzel. Messi, ahogy azt a pá-
lyán is megszokhattuk tőle, 
ismét csak nyert.

A Barcelona argentin 
származású csatára 7 év-
vel ezelőtt adta be pályáza-
tát a célból, hogy a nevét, 
mint márkajegyet hasz-
nosíthassa, elsősorban is 
sportcélokra. Csakhogy 
egy francia kerékpármár-
ka, a Massi közbe szólt, 
mondván nagyon hasonló 
a két név, ezért összeke-
verhetők. A 7 éven át tartó 
pereskedésnek most került 
pont a végére, és a bíróság 
kimondta, bár valóban ha-
sonlít egymásra a két név, 
de a Messié annyira ismert, 
hogy kizárt, hogy a kettőt 
összekeverik egymással. 
Minezt azután mondta ki 

a bíróság, hogy a francia 
szaklap, a France Football 
lehozta a legjobban kereső 
focisták névsorát. Eddig 
Christiano Ronaldo volt az 
első, ám őt most megelőzte 
Lionel Messi, aki összesen 
126 millió eurót vitt haza 
a 2017/18-as idényben, míg 
csóró Ronaldo csupán 94-
et. (forrás: nuus.hu)

Újra összeáll az ABBA!

A menedzserük jelentette be 
a nagy hírt. 35 évvel a zenekar 
felbomlása után újra összeáll 
a legendás ABBA, akik még 
akkor aratták első sikereiket, 
amikor még lehetett normá-

lis számmal nyerni az Euro-
vízión (Waterloo). Első körben 
két új dalt adnak ki, amikről 
annyit árultak csak el, hogy a 
hangzás ugyan ismerős lesz, 
de mégse nosztalgikus, hanem 

mai, modern. Vagyis azért fi-
gyelembe veszik a közben el-
telt 35 évet is. Aztán Abbatar 
címmel világkörüli turnéra in-
dulnak. Egyelőre ennyit tudni. 
(forrás: nuus.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.

INGATLAN

· BELVÁROSI IGÉNYES, 2 szobás lakás,
eladó: 12,05 M Ft. Tel: 06-70/412-3570
· Palotavárosi, NAPPALI+fél szobás
azonnal költözhető téglalakás: 11,5 M
Ft. Tel: 06-70/469-3360

· Lovasberényi, nappali + 4 szobás
családi ház nagy telekkel eladó: 22 M Ft.
Tel: 06-70/469-3550

· GARZONHÁZBAN, 10-BŐL 4. EME-
LETI, 1 szobás lakás eladó: 8,5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3570

· Tóvárosban 8. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó: 11,99 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580
· Vezér utcákban felújítandó házrész,
telekkel eladó: 14 M Ft.
Tel: 06-70/388-5215
· Palotavárosban 3 szobás, kiváló állapotú,
költözhető téglalakás eladó: 16,4 M Ft.
Tel: 06-70/388-5520
· Palotavárosi, 1+2 félszobás, felújított
lakás eladó: 13,7 M Ft.
Tel: 06-70/412-3260

• Csákváron, nappali + 3 félszobás,
2014-es építésű ház eladó: 17,5 M
Ft. Tel: 06-70/469-3395

• Belvároshoz közel 8. em.-i, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 14,7 M
Ft. Tel: 06-70/469-3370

• Történelmi belvárosban nappali + 2
szobás, 2.em-i, jó állapotú lakás el-
adó: 31,5 M Ft. Tel: 06-70/469-3372

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

• Belvárosi 102 nm-es, 2 szintes, 2 +
2 szobás, ikerház eladó: 42M Ft. Tel:
06-70/454-0249

• Gárdonyi135 nm-es szép családi ház
garázzsal, terasszal eladó: 28,5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3430

• Velence Ófaluban, központ közeli,
1096 nm-es telek eladó: 16 M Ft.
Tel: 06-70/412-3430

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

Eladó-kiadó családi házakat, laká-
sokat keresünk Székesfehérváron -
környékén Ötletház Ingatlan-Hiteliro-
da, Sütő 8. tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719

10.500.000Ft-ért 1 szobás gázfűtéses
lakás Köfémen
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2854
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

15.800.000Ft-ért Palotavárosban 2
szobás erkélyes lakás
www.otlethazingatlan.hu tel.: 06-20/
5944-027,06-20/442-4719, Ötletház
Ingatlan–Hiteliroda

Vasút környékén 1 szobás lakás
10.500.000Ft-ért
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2853
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

15.400.000Ft-ért Lövöldén 2 szobás er-
kélyes I.emeleti lakás
www.otlethazingatlan.hu 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

14.600.000Ft-ért Köfémen 2 szobás la-
kás www.otlethazingatlan.hu tel.: 06-
20/5944-027,06-20/442-4719 Ötletház
Ingatlan–Hiteliroda Sütő u. 8.

Pákozdi Ipari Parkban, autópálya mel-
lett összközműves fejlesztési telkek ela-
dók. Tel.: +36-30/500-5352

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

SZOLGÁLTATÁS

HORVÁTH SÍRKŐ
SÍREMLÉK AKCIÓ!
Saját termékekkel, nem kínai

sírkövekkel dolgozunk.sírkövekkel dolgozunk.
Ajándék vázák és
betűvésés minden
sírkőre!

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

GRÁNIT
SÍREMLÉKEK
TÖMÖR KERETTEL,
LEFEDVE

285.000 Ft-tól

+36 20 341-5416
+36 20 246-14 60

ELADÓ BELVÁROSI LAKÁSOK

WWW.ROZSAL IGETLAKOPARKFEHERVAR .HU

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

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

ÁLLÁST KERES

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

Középkorú keresztény hölgy kerti mun-
kát, takarítást, idősek gondozását vállal-
ja tel:06-20/599-4871

KIADÓ INGATLAN

Belvárosi, Sütő utcai fodrász üzletben
fodrásznak, kéz- és lábápolónak hely
kiadó. Fodrász tanuló oktatását válla-
lom! Tel:06-30/426-8006

Nyugdíjas, egyedülálló hölgy egyszo-
bás, összkomfortos albérletet keres. 06-
30/440-6025

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

TELEK

1000 m2-es telek 20 m utcafronttal Rá-
chegyen eladó. Irányár: 26,9 M Ft. Tel:
06-30/280-0450

ÁLLÁST KÍNÁL

Építőipari cég segédmunkásokat keres
azonnali kezdéssel, pontos heti fizetés-
sel. Tel:06-70/260-1600
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Jelentkezni: Székesfehérvár, Ady E. u. 13.
22/319-029, 20/997-0997,

20/333-0789

- kiemelt bérezés
- cafetéria juttatás

- havi, ajánlási bónusz
- ingyenes buszjáratok

gyártósori operátorokat,
minőségellenőröket,
targoncavezetőket,
varrómunkásokat

székesfehérvári és móri munkahelyre
keres 2,, 3 és folyyamatos műszakba.

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)

Fogtechnikust keresek német nyelvtu-
dással, gyakorlattal Dél-németországi
területre. Kezdő fizetés: bruttó 1.500
Eur, lakás biztosítva. Jelentkezni: 00-49/
15129012425 grossjanos@freemail.hu,
kopernikus-dent@gmx.de

Fehérvárcsugóra csapatunk bővítésé-
hez keresünk közétkeztetésben jártas
szakácsot és tanulót. Felszolgálót, kony-
hai kisegítőt. Részmunkaidőre is.
Tel:06-70/363-7031,
termesz2002@gmail.com

Irodaház takarítására keresünk kollé-
ganőt, 4 órás munkavégzésre nettó
1.000 Ft/óra. Munkaidő 17–21 óráig
a Seregélyesi út 96 alatt. Érdeklődni
hétfőtől-péntekeig 9-15 óráig +36-20/
311+9885

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!

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)

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Eladó Balatonkenesén összkomfortos
szép ház. Alkalmas nyaralónak, állandó
lakásnak. Megosztható telken kereske-
delmi tevékenységnek, főút mellett,
mindenhez közel. Tel:06-30/265-9898

Fémipari betanítottmunkásokat, hegesztőket,
lakatosokat, CNC gépkezelőket keresünk győri
munkahelyünkre. Szállást, hazautazást, mun-
kába járást, cafetériát, előleget biztosítunk. Érd:
06-70/315-8492 (Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Székesfehérváron keresek eladó la-
kást készpénzfizetéssel! 06-70/388-
8809

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

Elektródával hegeszteni tudó kollégát
keres kazánbelsők gyártásával foglalkozó
cég nyomáspróbázó munkakörbe. Nyugdí-
jasok és fiatalok jelentkezését is várjuk! Tel:
30/993-1649

Megnövekedett feladatok elvégzésére
beépítésben jártas, munkájára igényes
nyílászáró beépítőt,épület asztalost ke-
resünk vállalkozói jogviszonnyal,+36 20
260 77 20

Eladó 35 m2 jó állapotú lakás az Ősz ut-
cában tel:06-20/313-7872

Szakácsot, konyhai kisegítőt, takarítót,
recepcióst keresünk Fehérvárcsurgóra,
akár nyári szezonmunkára is. Kezdők
jelentkezését is várjuk. Érd.:06-70/331-
3059

14,15 MFt 2 szobás 10.emeleti, Palotai
úti lakás 06-20/498-0730

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

LAKÁS

József Attila utcában panorámás, jó ál-
lapotú, 2 szoba hallos lakás szigetelt
házban eladó. Redőny, légkondi, zu-
hanyfülkés, X.emeleti. Előbb nézd meg,
azután dönts. Tel:06-20/490-5813

Tokodi fuvarozó cég keres C, E kategó-
riával GKI kártyával rendelkező gépko-
csivezetőt kiemelt bérezéssel, hetelős
munkára nyerges billencsre. 30/
2251946

Eladó a történelmi belvárosban egy tel-
jesen felújított, nappali + 2 szobás, cir-
kós lakás. Irányár: 35,9 M Ft. Tel: 06-
30/348-9098

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

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

Nyugdíjas szakmunkás férfiaknak (víz,
villany, gáz szerelőknek) kiegészítő jö-
vedelem Székesfehérváron! 06(20)366-
8386

Sarló utcában eladó 53 m2-es, 1+2
szobás, erkélyes, felújítandó panel la-
kás! 06-70/388-8809

Alkalmankénti, hétvégi épületgépésze-
ti munkára keresünk munkatársakat.
Tel:06-70/530-8227

Palotavárosban eladó felújított, 1+2
szobás, erkélyes, 5. emeleti lakás I.á.:
18,3MFt. Tel.:06-20/252-0622

Nappali + 3 szobás ikerfél eladó a Virág
Benedek utcában. Irányár: 37 M Ft. Tel:
06-30/348-9098

Palotavárosban eladó 2 szobás, 2.
emeleti lakás I.á.: 16,6 MFt. Tel.:
06(20)252-0622

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

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

CSALÁDI HÁZ

Erzsébet utca közelében, 91 m2-es
családi ház 520 m2-es gondozott telken
eladó. I.á.:34,99 MFt Tel.:06(20)337-
0424

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

Zámolyon szigetelt, 45 m2-es téliesített
hétvégi ház 818 m2-es telken eladó.
I.ár.: 6,9 MFt Tel.: 06(20)558-8805

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

Cégünk közel 400 munkavállalót
szállásoltat országszerte.

Jelenleg

SZÉKESFEHÉRVÁRON
keresünk

HOSSZÚ TÁVRA
kiadó ingatlanokat

munkavállalóink számára.

Bérbeadók jelentkezését a
20/967-3093-as

számon várjuk munkanapokon
8 és 16 óra között.

Polgárdi Kossuth u. 109. vegyes falaza-
tú családi ház eladó. Tel:06-20/535-
1815

Apró

JÁRMŰVEK

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

OKTATÁS

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

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

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s
tanfolyam indul

Székesfehérváron
május 12-én.

Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglá-
tásszervező, Vendéglátó 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
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GÉP, SZERSZÁM

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

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

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

Hege Gold Ekszeruzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT.
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAK TAGJA.

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

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

HEGE GOLD
ÉKSZERÜZLET

Válassza ki a tökéletes ékszert
esküvőre, ballagásra, anyák napjára

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel
hőszigetelt ésmotoros redőny,

reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenző

gyártása, szerelése, javítása.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény!

(Az akciómájus 1–31-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555
Számítógép, laptop, notebook javítás-
vírusírtás, kérésre helyszíni kiszállással!
Tel: 06-20/444-2971

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

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

NYÍLÁSZÁRÓK
gyártása, beépítése

Bemutatóterem:
Szfvár. Várkörút 2.

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

Tel: 06-20/923-1458Tel: 06-20/923-1458

30-400 nm-ig
Székesfehérvár, Repülőtér úton

Kiadó raktárak,
mmmműűűűhhhhheeellllyyyeeekkkk, kkkkeeerrreeessskkkkeeeddddeeelllllmmmmiiii

ééésss iiipppaaarrriii iiinnngggaaatttlllaaannnoookkk

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS,
BURKOLÁS, VILLANYSZERELÉS,
LAKÁSOK – HÁZAK

TELJES FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
30/424-6074

06-30/9304-789

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

FAKIVÁGÁS,ZÖLDHULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
sövénynyírás, bozótírtás, fűkaszálás,

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

ÜGYVÉD - Dr. Pomázi Ádám - jogi tanácsadás,
szerződések szerkesztése (ingatlan/föld adás-
vétel, ajándékozás, végrendelet) cégalapítás és
cégügyek, sportjog - iroda: Székesfehérvár, Má-
tyás kir. krt. 5. (Plázamögött) tel.: 30/820-4186

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

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

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

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

BÚTOR

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

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

Szobafestés, mázolás, homlokzat-
festés Dreyvit munkák. 06-20/341-
8152

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

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

3,5 tonnás kisteher-billencs autóval,
raklapos és szóródó áruk fuvarozását
vállalom. 06-30/6974-275

Lakóházak, nyaralók ragalja lazurozá-
sát és egyéb mázolási munkát vállalok.
06-30/6974-275

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

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

Kútfúrás garanciával. Tel: 06-70/
2122-050

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

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

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45%

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyelmájus4–31-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,
roletta,harmonika-ajjtó,nappernyyőkészítés

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

TÁRSAT KERES

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

Független férfi keresi 50-63 körüli
egyedülálló hölgy ismeretségét. SMS-t
nem fogadok! Tel:06-20/220-2765, ko-
rábban telefonáló hölgyektől újrahívást
kérnék telefon meghibásodása miatt.

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

RÉGISÉG, ÉKSZER

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

BIDER ANTIKVITAS régi rádiót,
írógépet, vonós hanszereket, varrógépet,
porcelánokat, csipkéket, képkereteket,
gobelineket, festményeket, bútorokat,
illetve TELJES HAGYATÉKOT VÁSÁROL!
Díjmentes kiszállással, hétvégén is!

06-20/365-2590www,biderantikvitas.hu

Régi pénzt, pengőt, forintot, koronát, ki-
tüntetéseket gyűjteményt vásárolok!
Tel.: 06-30/291-4012

VEGYES
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CSER, TÖLGY,

BÜKK, GYERTYÁN
3100 Ft /q-tól

AKÁC 3400 Ft /q-tól
SZÁLLÍTÁSSAL

Telephely: Székesfehérváron
aaa (volt) Vörösmartyyty Tsz.területénnnn.

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

MINŐSÉG-MEGBÍZHATÓSÁG

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

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

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

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

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

Függöny akció
-15%kedvezménnyel (májusban)
Viktória lakástextil (Nagy Tesco)

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

2017-es évjáratú 155/80R-13 nyári gu-
mi 4db eladó 7000 Ft/db tel:06-30/313-
8668

Vegyes kemény tűzifa (cser, tölgy, bükk)
ömlesztett m3-ben 15.000 Ft/m3.
(Eutr:AA5844829) Tel:06-70/250-8556

Zománcozott sparhelt, kisméretű kony-
haszekrény, asztalok, hokedlik gáztűly-
hely eladó tel:06-22/318-107

Készpénzért veszek bakelit lemezeket,
diafilmeket, diavetítőt, régi pénzeket, ki-
tüntetéseket 06-30/194-9356

Eladó lemezcsónak, vízibicikli és cso-
csó asztal tel:06-30/265-9898

Herendi porcerlán gyűjtemény eladó.
06-20/260-7500

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

Mindennemű ács -kőműves munkát
azonnali kezdéssel vállalunk (teljeskörű
kivitelezéssel). Tel:06-70/323-0588

LAPZÁRTA ÉS 
MEGJELENÉS VÁLTOZÁS

Kedves Olvasóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 

következő lapszámaink 
már csütörtökönként jelennek meg.

Apróhirdetéseiket a heti újságba 

kedd 16:45-ig adhatják fel.
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Minden, ami a háztartásban kell!Minden, ami a háztartásban kell!

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

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

Ajánlatunk 2018. május 4-től 25-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Ajánlatunk 2018. május 4-től 25-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.Ajánlatunk 2018. május 4-től 25-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.

Vanish 
1 liter 
folttisztító   

Flóraszept 
750 ml fürdőszobai, 
konyhai tisztító

Bref power 
active 50 gr   

Calgon 
vízlágyító
500 g

Unitox légy- és 
szúnyogirtó 
400 ml

VAPE kullancs és 
szúnyogriasztó 
100 ml 3 féle

Zewa 16 db-os 
eü. papír

Tusfürdő 250 ml:
Fa, Denim, Palmolive

Completta 
200 g

289 Ft (5780 Ft/kg)

599 Ft (1198 Ft/kg)

599 Ft (5990 Ft/l)

Fa, Denim, PalmoliveFa, Denim, Palmolive
369 Ft (1476 Ft/l)

Ajánlatunk 2018. május 4-től 25-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.Ajánlatunk 2018. május 4-től 25-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.

299 Ft (1495 Ft/kg)

400 ml

499 Ft (1247,5 Ft/l)

1499 Ft (94 Ft/tek)

649 Ft 
(649 Ft/l)

599 Ft 
(858 Ft/l)


