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20/953-14-62,
30/236-72-55
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HERENDI PORCELÁNOK,
ZSOLNAY, FISCHER KERÁMIÁK,

EZÜSTÖK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA. 
06-20/387-5956

Fejes Godzsa László
ács-tetőfedő-bádogos-állványozó, 
hő és lézertechnológiás tetőszigetelő
Főbb tevékenységeink:
•	Ács-állványozás,	tetőfedés,	valamint	épületbádogozás	teljes	körű	szakirányú			
	 kivitelezése.
•	Korszerű	faipari	és	bádogos	munkák	széles	körű	kivitelezése.
•	Rönkházak,	faházak	(épületfából),	előre	gyártott	fa	építmények,		
	 kerti	létesítmények,	autó	beállók,	pergolák,	előtetők,	fateraszok,	falépcsők		
	 egyedi	elképzelések	megvalósítása.
•	 Lemezfedések,	lemez	hajlítás	4	méterig,	egyedi	lemez	borítások,	idomok,		
	 ereszcsatornák	készítése.

Állványozás:	családi	házak	körbe	állványozása,	homlokzati	állványok.

Egyéb tevékenységeink:
•	Lapostetők,	zöld	tetők	korszerű,	lézer	és	hőtechnológiás	víz-	és	hőszigetelése.
•	Előtetők,	teraszok,	kerti	tavak,	egyéb	kerti	létesítmények,	pincék,	
	 egyéb	épületek	talajvíz	elleni	szigetelése.	
Utólagos és kiegészítő munkák:
•	Magas	és	lapostetők	javítása,	beázás	és	egyéb	környezeti	erőhatások	okozta	
	 károk	elhárítása.
•	Már	meglévő	elöregedett	faszerkezetek	helyre	állítása.

Telefon: +36-70/420-50-02

veszprémi élelmiszeripari
partnercégünkhöz keresünk

 3 műszakba 

csomagoló,
palettázó,

mix-kimérő
területre

azonnali kezdéssel
Nyugdíjasok 

jelentkezését is várjuk!
Veszprémből, illetve Várpalota, 

Pétfürdő és Balatonalmádi, 
Balatonfűzfő, Balatonkenese, 
Berhida, Tapolca irányából.

Kereseti lehetőség: kb. 191.400 Ft 
alap + műszakpótlék (15-50%)

kb. nettó 170.000 Ft
hétvégi pótlék, br. 25.900 Ft
cafeteria második hónaptól. 

Egyéb juttatás:
Ingyenes	buszjárat,	munkaruha 

Jelentkezés (8-16 óráig):
+36 30 204 6998, vagy 
balatonfoi@gmail.com

Balatonfői Drótszövő Kft.
(nyilvántartási szám: 1539-5/2002.)

Álláslehetőség!
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Soha ne mondd egy interjún…
A legtöbbünknek az álláskereséskor az interjún való 

szereplés jelenti a legnagyobb kihívást. Mindenre fel 
kell készülnünk, beleértve az esetleges fura kérdése-
ket is.
Nem akarunk semmi oda nem illőt kifecsegni ma-

gunkról, amellyel mindent elronthatunk. Ennek elke-
rülése érdekében az alábbiakban összegyűjtöttük  
a kerülendő kifejezéseket:

Nagyon izgulok
Semmi baj nincs azzal, ha az ember izgul. Természetes 

dolog ilyenkor, hogy kellemetlenül érezzük magunkat, 
azonban ne közöljük ezt az interjúztatóval. A feladatunk 
ilyenkor az, hogy magabiztosságot és profizmust tük-
rözzünk. Nem szerzünk jó pontot, ha beismerjük az ide-
gességünket és arra fogjuk, ha elhibázunk valamit.

Őszintén, nem sokat tudok a munkáról, azt re-
méltem, Önök majd mesélnek róla
Ez egy nagy álláskeresői hiba, mellyel elvágjuk ma-

gunktól a lehetőséget. A munkáltatók sok időt szánnak 
az interjúztatásra, és azt várják, hogy a jelöltek eléggé 
felkészültek és meg tudják magyarázni, miért jelent-
keztek az adott pozícióra. Máskülönben csak az időt 
pazaroljuk egy olyan állásért, amit nem is biztos, hogy 
valóban szeretnénk. Fontos része az interjúnak, hogy 
álláskeresőként is tegyünk fel kérdéseket, azonban ne 
kérdezzünk olyat, amit tudnunk kellene az álláshirdetés-
ből, vagy amit elolvashattunk volna a cég weboldalán.

Borzalmas volt a volt főnököm/kollégám/ügyfelem
Előfordulhat, hogy az interjúztató arra kér minket, me-

séljünk a korábbi munkahelyünkről és az ott dolgozók-
ról. Ilyenkor azonban ne mondjuk rosszat senkiről, még 
ha egy förtelmes főnökkel is volt dolgunk. Nem profesz-
szionális, ráadásul aggodalomra ad okot az interjúztató-
nak, hogy később róla miket mondanánk.

A legnagyobb gyengeségem
(ami közvetlenül kapcsolódik a munkához)
A „melyek az Ön gyengeségei” kérdés gyakran előfor-

dul az interjúztatás során. Erre a kérdésre nincs tökéle-
tes válasz, van azonban olyan, amelyet jobb elkerülni. 
Ne mondjunk olyat, ami hatással van arra, hogy jól vé-
gezzük a munkánkat. Például ha a pozíció kreativitást 
igényel és a gyengeségünknek azt tüntetjük fel, hogy 
kreativitásból jócskán híján vagyunk, akkor bizony nem 
kerülünk az esélyesek közé. Válasszunk egy olyan gyen-
geséget, ami nem kapcsolódik a munkavégzéshez és 
említsük meg, hogyan dolgozunk a fejlesztésén.

Trágár kifejezés
Noha a káromkodásra sok helyen ma már annyira nem 

figyelnek fel mint korábban, egy interjún azért még sem 
jó pont, ha bizonyítjuk úgy is tudunk beszélni mint egy 
kocsis.

Egy pillanat, ezt mindenképp fel kell vennem
Bármennyire is egyre inkább életünk részét képezik  

a telefonok, egy interjún mindenképp némítsuk le a tele-
fonunkat. Nagy illetlenségnek számít még, ha hangosan 
csörög, hát ha még az illető fel is veszi az interjúztatás 
közben!

A család az első
Igaz ami igaz, a legtöbbünknél így van, azonban ezt 

nem kell kiemelni egy állásinterjún. Valószínűtlen, hogy 
ezzel rokonszenvet keltünk az interjúztatóban még akkor 
is, ha kifejezetten egy állítólag család-barát munkahelyre 
pályáztunk.                 - cvonline.hu -
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Munkahelyi fluktuáció – Hogyan kerüljük el 
a csalódásokat?
Tisztázzuk először is a fluktuáció jelentését és jelentőségét! A fluktuáció 

a szervezetből önként vagy kényszer hatása által távozott munkatársak 
pótlására felvett munkatársak százalékos aránya az átlagos állományi lét-
számhoz képest, 12 hónapos időintervallumra vetítve. Vagyis ez az arány 
azt mutatja meg nekünk, hogy a szervezeten belül milyen sűrűn cserélődnek 
a dolgozók. Az egyik fontos teljesítménymutatója a szervezet emberi erőfor-
rásokkal kapcsolatos tevékenységének.

Legfőbb kiváltó okok
A HR-Evolution Kft. reprezentatív kutatásából kiderül, hogy a felmondások 

legfőbb oka az, hogy a munkáltató nem tartja be, amit ígér, sorozatosan 
csalódást okoz. Ezután következik a nem megfelelő fizetés és az embertelen 
bánásmód.
A csalódások gyökere egészen a toborzásig is visszanyúlhat, hiszen sok 

munkáltató az álláshirdetés „megszépítésével” próbálja bevonzani a munka-
erőt, igyekszik jobb képet kialakítani a szervezetről. Ez a probléma az első 
napokban felszínre bukkan, amikor szembesülünk vele, hogy az interjún el-
mondottak nem teljesen fedik valódi munkakörünket, vagy egyéb olyan el-
várást is támasztanak velünk szemben, amiről előzetesen nem tájékoztattak. 
Az ezt követő hetekben nagyon fontos, hogy megkapjuk a szükséges segít-
séget, ne érezzük magunkat egyedül az ismeretlen feladatok tengerében. 
Az ezt követő első félév a beilleszkedésről szól – nagyon fontos, hogy milyen 
a munkahelyi légkör, hogy a régebbi alkalmazottak hogyan viszonyulnak 
az újakhoz. Ha mindenki panaszkodik és stresszes a csalódottság óhatat-
lanul meg fog jelenni. Végül a 3 évnél régebb óta a szervezetnek dolgozók 
felmondási oka az lehet, hogy amíg folyamatosan érkeznek az újak, nem 
érzik, hogy az ő lojalitásukat megbecsülnék. Tehát minden ciklusban más 
helyzetek indokolják, ha a munkavállaló elgondolkozik a munkahelyváltáson, 
a menedzsmentnek kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy az aktuális 
helyzeteket jól kezeljék, illetve a kialakuló frusztrációkat időben észleljék.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a csalódásokat?
A legfontosabb, hogy tegyük fel bátran a kérdéseinket már az interjú alatt 

is. Ha az interjúztató nem tér ki olyan részletekre, amik nekünk fontosak 
a mindennapi munkavégzés során, udvariasan rákérdezhetünk (például le-
het-e műkörmünk, el kell-e takarnunk a tetoválásunkat vagy nyáron viselhe-
tünk-e rövidnadrágot). Miután már felvettek nyugodtan kérjünk segítséget, 
ha elakadunk egy feladattal, vagy ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy 
adott szituációban mi a teendő. Könnyebb elkerülni egy hibát, mint kijavítani 
és kisebb feszültséggel jár. Ha bármilyen személyes problémánk van, ami 
hatással lehet a munkánk hatékonyságára, inkább jelezzük a felettesünknek, 
így tudni fogja, hogy miért változhatott a teljesítményünk. Ugyanez a helyzet, 
ha a kollégákkal van nézeteltérés. A nyílt kommunikáció a legtöbb esetben 
segít áthidalni a nehézségeket.       - cvonline.hu -
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A R CO N I C
Innovation, engineered

Szeretnél:
•  szakmailag fejlődni és mozgásban 

tartani a világot?
•  munkáddal hozzájárulni repülőgépek 

megépítéséhez?
•  büszkének lenni, hogy a kezedből 

kikerülő termékek ott vannak a 
kamionokon, hidakon,szélmalmokon, 
műholdakon, és még a Marson is?  

Ha igen, gyere és csatlakozz az Arconic-
Köfém Kft. nemesvámosi csapatához – 
változtass az életeden!

Önéletrajzodat várjuk a

 nemesvamos@arconic.com 

e-mail címre

Építsd tovább velünk a karriered!
Pozíció: Esztergályos
Munkavégzés helye: Nemesvámos

76 éve Magyarországon és a világ 
élvonalában

Feladatok:
•  Sorozatgyártásban termelő esztergagépek 

beállítása, átállás elvégzése, gépek 
üzemeltetése

• Minőségi önellenőrzés elvégzése 
• Gyártás dokumentálása
• Gépek, eszközök napi karbantartása

Elvárások:
• Gépi forgácsoló végzettség
•  Egyetemes- vagy félautomata esztergagépen 

szerzett tapasztalat
• CNC gépen szerzett tapasztalat előnyt jelent
• Több műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
•  Szakmai kihívás, fejlődési lehetőség egy 

mechanikus tárcsavezérelt, 5 orsós 
automata esztergán, mely a világ egyik 
leggyorsabb, leghatékonyabb automata 
gépe

•  Hosszú távú, stabil foglalkoztatás, saját 
állományban

• Nemzetközi multinacionális környezet
• Munkába járás támogatása
•  Tiszta, rendezett üzemi 

munkakörülmények
•  Versenyképes juttatások (13. havi fi zetés, 

cafetéria, havi és éves bónusz)
•  Törvényi előírásnál magasabb 

műszakpótlék
•  Egészségbiztosítás, önkéntes 

nyugdíjpénztári befi zetés
•  Vállalati rendezvények, sport programok
•  Egészségfejlesztés: egészségügyi 

szűrőprogramok, gyümölcsnap

25
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NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!

Válasszon akár heti
2-3 napban is végezhető

MUNKÁINK közül! 
• Pénztáros

• Eladó
• Árufeltöltő
• Takarító

 • Betanított munkás
Pannon-Work Silver

Közérdekű	Nyugdíjas	Szövetkezet

Hétfő-Péntek 10.00-16.00
Veszprém, Kereszt u. 9.

88/560-362
veszprem@pannonwork.hu
www.pannonworksilver.hu

TÁRS A MUNKÁBAN

Hétfő és péntek – a felmondások és 
elbocsátások két kultikus napja
Amikor fel akarunk mondani, szeretnénk végiggondolni  

a helyzetet, szeretnénk időt szánni a helyzetünk értékelésére. A 
döntésünk meghozására a hétvége a legalkalmasabb időpont. 
Vagyis hétfőre leszünk eléggé elhatározottak és magabiztosak, 
hogy megtegyük ezt a lépést. Emellett, ezen a napon van a leg-
nagyobb esélyünk, hogy a vezetők is bent legyenek, vagyis a 
lehetőség is nyitva álljon előttünk a felmondólevelünk benyúj-
tására.
A munkáltatók a pénteket tartják a legideálisabb napnak az el-

bocsátásra. Így megóvják a munkahelyet a következő napokban 
fellépő frusztrációtól, lehetőséget adnak a kollégának megnyu-
godni és higgadtan indítani a következő munkanapot.
Az elmúlt évek munkaerőpiaci változásai jelentősen megváltoz-

tatták a munkavállalók gondolkozását. A munkahelyi környezet 
jelentősége felértékelődött, sokkal emberközpontúbb vállala-
ti szemléletet követel. Ezt a vállalatoknak nagyon is komolyan 
kell venniük, hiszen a munkaerőhiány következtében egyre 
fontosabb, hogy meg tudják tartani a kollegáikat. Az első perc-
től kezdve figyelniük kell az alkalmazottak igényeire, jóllétére. 
Ehhez pedig legalább annyi erőforrást kell fordítani a munkaerő 
megtartására, mint a toborzásra.    - cvonline.hu -

ABLAK SPECIALISTA
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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

VT Plasti c Gyártó Kft .

Operátor
Munkavégzés helye:
• 8200 Veszprém, Alsóerdő sor 1.
Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzett ség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
• 5 napos, 3 műszakos, napi 8 órás munkahét
Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező jutt atási csomag (bónuszprogram)
•  Három műszakos munkarendben a kezdő bér 

207.000 Ft+pótlékok
• Cafetéria keret 7000Ft/hó
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata
• Távolsági bérlet támogatás
• Munkatárs ajánlási program nett ó 40.000-100.000 Ft értékben

Jelentkezés:
VIDEOTON Ipari Park Veszprém, Alsóerdő sor 1., 88/576-253

Tesztí rás: 2019.02.14. 10 óra

VESZPRÉMI telephelyére, fröccsöntött  termék gyártásában való 
részvételhez felvételt hirdet saját állományába, 

határozatlan időre az alábbi munkakörbe

25
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A Halker Kft. veszprémi
élelmiszer-nagykereskedelmi 

telephelyére keres:
• Adminisztrátort váltott 

nappalos-éjszakás műszakba. 
Fér
ak jelentkezését is várjuk!

• Tehergépkocsi-vezetőt
áruterítési feladatra, C kategóriás 

jogosítvány előnyt jelent.
• Raktárost nappalos és éjszakás 

műszakba, elektromos
targoncavezetői jogosítvány

előnyt jelent.
Hosszú távú, stabil munkahelyet kínálunk. 
Szombaton és vasárnap nem dolgozunk. 

A meghirdetett pozíciókra 
veszprémi vagy Veszprém környéki 

jelentkezőket várunk.
Jelentkezni e-mailban

az allas@halker.hu címen lehet. 
Jelige: Veszprém. 

További információ:  30/215-4760

25
53
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INGATLAN

Eladó házat, nyaralót keresek ügy-
feleim részére. Hompó Eszter OTP 
Ingatlanpont +36-30/348-0414   

Eladó Várpalota készenléti lakótele-
pen 1 szobás, földszinti, 34 m2-es, 
felújítandó lakás. Irányár: 7,4 millió 
Ft. Tel.: +36-30/789-4597

ALBÉRLET	KERESÉS
Veszprémben kiadó szobát keres 
nemdohányzó férfi. Tel.: +36-
30/429-5765

ÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szál-
lítva 700 Ft/db. Tel.: +36-20/204-
2382

ÁLLÁST	KÍNÁL
Székesfehérvári ruhaválo-
gató üzembe, egy műsza-
kos munkarendbe, azonna-
li kezdéssel, betanított munká-
sokat keresünk! Jelentkezni a 
betanítottmunka16@gmail.com 
címen, vagy a +36-20/234-6272-
es telefonszámon lehet! Textrade 
Kft.
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környé-
ki) autóipari és fémipari nagyvál-
lalatok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8–20 óráig 
a +36-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-
Gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is bizto-
sítunk. Érd.: +36-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-
Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat 
keres nemzetközi autóipari cég 
győri és mosonmagyaróvári mun-
kahelyére. Versenyképes fizetés 
mellé, cafeteria-t, szállást, mun-
kába járást, bérelőleget bizto-
sítunk. Érd.: +36-70/415-9020 
-JOBmotive Kft.-
Boczkó&Boczkó Kft. munkájára 
igényes munkavállalókat keres, 
pétfürdői NZrt. telephelyére 

hőszigetelési, fémlemezburkolási 
és állványozási munkavégzés-
re. Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk. Iskolai előképzettség 
nem szükséges. Érdeklődni +36-
30/792-6377 telefonszámon 8–16 
óráig lehet, illetve a fényképes 
önéletrajzokat az iroda@boczko.
hu e-mail címre kérnénk meg-
küldeni.  
Ausztriai night klub keres 
pultos kolléganőt társal-
gási szintű németnyelv-
tudással. +43/6601582020 
(Pabian&Partner)
CNC-gépkezelőket, karbantartó 
géplakatosokat keresünk sárvá-
ri munkahelyre, autóipari alkat-
részeket gyártó partnerünk-
höz. Hosszú távú munkalehető-
ség, kiemelten magas bérezés-
sel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 
km-es körzetből 100%-os utazási 
költségtérítés, távolabbról érke-
ző kollégáknak igényes díjmentes 
szállás biztosított. +36-70/527-
2554, femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-TexEuro Kft.)
„B” kategóriás jogosítvány-
nyal rendelkező gépkocsiveze-
tőt keresünk. +36-70/984-4630, 
H–P: 8–15 óráig. Ventona Trans 
Kft.
Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autó-
szerelő, villanyszerelő munkakör-
be dolgozókat. Amit biztosítunk: 
versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazauta-
zási támogatás, bérelőleg. Tel.: 
+36-70/415-9021 -JOBmotive 
Kft.-

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. +36-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

SZOLGÁLTATÁS
Redőnyös munkák, javítás is! 
Tel.: +36-20/938-5698

Takács János ev. Ácsmunkát, 
kartonozást, bádogozást és 
tetőfedést vállalunk. Tel.: +36-
30/981-7230

Szőnyeg- és kárpittisztítás laká-
sonként 1.500 Ft-tól. Bőr gar-
nitúrák tisztítása. Telefon: 
06-20/976-3161, 88/460-354 

Konyhabútorok a gyártótól! 
Tel. :  +36-30/204-0396; 
www.italex.hu

Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kákat vállalok Lindab lemezzel, 
cserepes lemezzel és Tondach 

febr. 11. Bertold, Marietta, febr. 12. Lídia, Lívia, febr. 13. Ella, Linda, febr. 14. Bálint, Valentin
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cseréppel. Régi tető felújítása, 
lapos tető szigetelés. Számla-
képesen: Mátyás Európa Hu Kft. 
+36-30/377-1758, +36-70/219-
9107, +36-20/266-4701

Nyílászárók, redőnyök, szúnyog-
hálók februárban 50% kedvez-
ménnyel, nyugdíjasoknak +10%. 
Tel.: +36-20/500-8185

Nyílászáró, redőny, szúnyoghá-
ló. Ingyenes felmérés! Kedvező 
ár! +36-20/481-8124  

Napelem: kérje ingyenes
árajánlatunkat! Felmérés, 
tájékoztatás korrekten! 
napelem50@gmail.com

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teher-
autóját megvásároljuk, álla-
pottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

Forgalomból kivonandó gép-
járműveket átveszünk ár meg-
egyezés szerint. Hivatalos bon-
tási papírt adunk. Teljes körű 
ügyintézés. Tel.: +36-70/593-
2299
Használt, idős, roncs autó felvásár-
lás. Hivatalosan! +36-30/733-7753

ÜDÜLÉS
Bükkfürdőn apartman hotelben 
üdülési jog eladó. 03.20-04.02., 
04.03-04.16., 05.15-05.28. Tel.: 
+36-30/389-3076, +36-30/389-
0295 

EGYÉB
Lakás-, udvartakarítás, lom-
talanítás, bontás, szemét és 
sittszállítás. +36-30/348-9612
Lomtalanítás, teljes lakáskiürí-
tés, padlástól pincéig, lomelszál-
lítás, épületbontás, udvartakarí-
tás. +36-30/581-9798 

Abszolút száraz akác oszlopok bon-
tásból eladóak Felsőörsön. 17.000/
szórt m3. Érd.: +36-70/433-4750
Dunnákat, párnákat 26.500 Ft/
kg-ig, hagyatékot, örökséget, 
bizsukat, ékszereket vásárolok. 
+36-30/223-3093

febr. 15. Kolos, Georgina, febr. 16. Julianna, Lilla, febr. 17. Donát, Lukács

VESZPRÉM ÉS KÖRZETE
Megjelenik:  Minden héten pénteken Balatonalmádi, 
Balatonfüred, Balatonfűzfő, Felsőörs, Herend, Inota, 

Márkó, Nemesvámos, Szentkirályszabadja, Várpalota, 
Veszprém, Veszprém-Gyulafirátót, Veszprém-Kádárta,

Zirc településeken 48.500 példányban.
Lapzárta: kedd 12.00 óra  Kiadja: Bakony Média Kft.

Felelős kiadók: Kertész Zsolt, Molnár Károly
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Veszprém, Kossuth u. 10., fszt. 9.

Telefon: 88/569-060
E-mail: veszprem@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Nyomda: ADC Hungary Kft.

Terjeszti:  Westpost Kft.  
A Szuperinfó  zetett hirdetéseket tartalmaz,  

melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja,
tartalmáért felelősséget nem vállal. 

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent 
hirdetéseket részben, vagy egészben felhasználni tilos!

I M P R E S S Z U M

Vegyes ömlesztett tűzifa
konyhakész 16.000 Ft/mxmxm-től,

sorba rakott kalodás tűzifa
32.000 Ft/erdei m3-től (mxmx1,7)

ingyenes kiszállítással.
Toldi: 06-20/989-16-98
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-70%
KIÁRUSÍTUNK!

Január 24 - február 28-ig MINDEN B�RCIP�

5.000 10.000
15.000,-

Az akció a készlet erejéig, 2019. február 28-ig tart!

Járt már nálunk?

KIÁRULJUK KÉSZLETÜNKET!

Balatonfüred, Silver udvar

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

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

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Veszprém, Szeglethy u. 1. II. em./206 
+36-70/423-1127
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

www.posta.hu

Magyar Posta Zrt. 
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága 

Várpalota 1 postájára
Balatonfűzfő  

településre  
KÉZBESÍTŐ  

munkakörbe  
munkatársakat keres

Amit kínálunk: 
– biztos munkahely,
– utazási költségtérítés,
– egyéb szociális és jóléti juttatások.

Amit kérünk:
–  minimum 8 általános iskolai végzettség,
–  bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, további 
felvilágosítás személyesen kérhető:   
Cím:  
Balatonfűzfő, Béke tér 1.
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