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Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent készülékek
ÁRUSÍTÁSA.

Ajka, Sport u. 5
Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040

Dománé Egervári Brigitta
kozmetikus 70/930-3455

 
Ajka-Tósokberénd, Váci Mihály u. 1.

Nyáron pigmentfoltos a bőre?
Most kezeléssel megelőzhető!

Jöjjön, próbálja ki az Ilcsi
kozmetikumok természetes hatását!

Tel: 06-20/9231-277

AutóFÉNYSZÓRÓAutóFÉNYSZÓRÓ
      FELÚJÍTÁS      FELÚJÍTÁS

GÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/203-593
06-20/344-2164
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

Folytatás a 4. oldalon

 
Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   E-mail: real.autosiskola@gmail.com

VSM gyak.75%,  elm. 47,37%;  ÁKÓ: 106,90%

• Tantermi oktatás   • Távokatatás (E-learning)

Autós-Motoros
Iskola Kft

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

FKNYTSZ: 01036-2010

Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola

T

HOMOKSZÓRÁS
AJKÁN

ÚJ HELYEN!!!
a ZAGY TÉR-en
Fém, beton, tégla

felületek,
TISZTÍTÁSA

Felnik, autók, motorok,
tehergépkocsik

HOMOKSZÓRÁSA
Érd.: 06-30/572-1241
           06-20/465-5733

INGATLAN

Energetikai tanúsítvány-
nyal rendelkezik: TR/
Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TN

Azonnal beköltözhető két szobás 52 

nm-es, erkélyes, frissen szigetelt, 

tehermentes, földszinti lakás pin-

cerésszel eladó. TN < 06/30/462-

6544

Ajkán Zöldfa utcában családi ház 

eladó.  TN < 06/20/473-9842

Ajkán belvároshoz közeli, 32 nm-es, 

1,5 szobás, első emeleti lakás tulaj-

donostól eladó. TN < 06/30/598-

4202

Energiatanúsítás ingat-
lan adás-vételhez, épület-
tervezés. Kalocsai Gábor, 
Ajka, Hajnalcsillag u 3.
www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011, 88/778-191

Eladó Ajkarendeken, Gyepesi út 42. 

szám alatti, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 

2 férőhelyes garázzsal, 1 melléképü-

lettel családi ház. TN < 06/20/357-

3137

3 szobás családi ház, nagy 

telken Devecserben eladó. TN < 

06/20/542-0213

Ajkarendeken 3 szobás családi 

ház eladó. TN < 06/20/368-7607

Ajkán csendes környezetben 

négyes társasházban felújított, 63 

nm-es lakás eladó. Garázs, kert van. 

TN < 06/70/326-0293, 17 óra után

Devecserben családi ház, első 

lakás, közös udvarban, külön bejá-

rattal eladó. < 06/30/356-9302

Eladó Ajkán a Kórház utcában 8. 

emeleti, 1,5 szobás, 42 nm-es jó 

állapotú panellakás. Júniusi köl-

tözés. Irányár: 5,5 millió Ft. TN 

<06/30/836-1302

Ajkán a Béke utca Vasútállomás 

felőli oldalán 1,5 szobás, 50 nm-es, 

III. emeleti, erkélyes lakás eladó. TN 

< 06/70/943-5877

Eladó 35 nm-es felújított lakás Ajka, 

Kossuth Lajos út 12., V. emelet. TR/A 

< 06/30/410-3933, 06/30/355-

2148

Somlójenő központjában 2 szobás, 

90 nm-es családi ház sok mellék-

épülettel, 2400 nm telekkel eladó. 

TN < 06/20/959-8898, 06/30/682-

6611

INGATLANT KERES
Kelet-Magyarország dinami-
kusan fejlődő ingatlanközve-
títő-értékesítő és befektetési 
irodája keres értékesítésre 
bármilyen ingatlant. Eladó - 
kiadó lakást, családi házat, 
ipari területet, termőföldet, 
nyaralót Ajka és vonzáskörze-
tében. < 06/20/359-5202

ALBÉRLETET KERES
Kiadó albérletet keresünk Ajkán. 

Minden megoldás érdekel. Kaució 

nem akadály. < 06/70/619-1584

ALBÉRLET KIADÓ
Ajkán az Ifjúság utcában 1 szobás, 

bútorozott lakás 1-2 fő részére, 

hosszú távra március közepétől 

kiadó. 1 havi kaució szükséges. 

Dohányosok és állattartók ne hívja-

nak! < 06/70/284-2582

Tűzoltó utcában 3. emeleti, erké-

lyes lakás hosszú távra kiadó. Az 

ingatlan teljes felújításon esett át. 

Új konyha, új fürdőszoba, stb. Új 

berendezések: sütő, tűzhely, elszívó, 

ülőgarnitúra. Kérem, csak olyanok 

hívjanak, akiknek ilyenre igénye van. 

< 06/30/348-4569

ÜZLET
27 nm-es üzlethelyiség eladó 
Ajkán városközpontban. < 
06/30/272-0897

Raktár-műhely kiadó. Ajka 
belterületén változatos alapte-
rületű 30-600 nm-ig raktárak 
olcsón kiadók. < 06/20/926-
0115

Ajka frekventált területén 43 
nm alapterületű üzlethelyiség 
2017. március 16. napjától 
hosszú távra kiadó. Érdeklődni 
munkaidőben: < 06/20/475-
6808

Ajkán, Petőfi S. utca 9-11-ben, 
110 nm-es üzlethelyiség hosszú 
távra kiadó. < 06/70/336-5647

Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAGTARTÁLY
   készítés, javítás
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TEMETKEZÉS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

06/30/9-365-365
Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). 

Tel./fax: 06/88/210-320, www.temetkezes-ajka.hu

ÜGYELET 0-24-ig:

Ajka-Devecser
Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén 

minden pénteken 20 000 példányban.

Lapzárta: kedd 12.00 óra

Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

8400 Ajka, Petőfi  Sándor u. 13-15.

Nyitva tartás:

Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14

Tel/fax: 88/200-843

Mobil: +36/30/954-9086

E-mail: ajka@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A Szuperinfó fi zetett  hirdetéseket tartalmaz, 

melyek valódiságát  a szerkesztőség nem 

vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem vállal.  

A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban 

megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!

Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAG-MŰANYAG-
  HEGESZTÉS  HEGESZTÉS

SzépségszalonSzépségszalon
Ajka, Rákóczi u. 17. Tel: 06/20-224-9475 

Nyitva: H-P: 8-20 Sz: 8-13  www.margoszepsegszalon.hu

Szolgáltatásaink: álló és fekvő szolárium, infraszauna, 
zsírtörő, női konditerem. Szép Kártyát elfogadunk.  
Ajándékutalvány kapható.                      

A karcsúság Benned van,
mi segítünk kicsomagolni!

Megtakarítás: 48 000 Ft

10 alk

10 alk. VÁKUUMMASSZÁZS
10 alk. konditerem
10 x 25 perc infraszauna
200 perc zsírtörő
100 perc denevérpad
40 perc szolárium

VIP bérlet
98 000 Ft helyett

50 000 Ft-ért

0
2
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Folytatás a 6. oldalon

Folytatás a 2. oldalról

FÖLD, KERT, ÉPÍTÉSI TELEK
Ajkán az Erkel Ferenc utcában 1811 

nm-es, összközműves építési telek 

egyben vagy megosztva eladó. < 

06/20/933-3391

Eladó 200 négyszögöl kordonos 

szőlő somlószőlősi oldalon. < 

06/30/456-7428

Somló vásárhelyi oldalán 226 négy-

szögöl kordonos szőlő pincével, 

teljes felszereléssel, berendezés-

sel eladó. Árban megegyezünk. < 

88/210-462

Noszlopi zártkertben 3000 nm 

szántó eladó. < 06/70/372-9554

VEGYES, EGYÉB

Vegyes kemény tűzifa 
kugliban, konyhakés-
zen szállítással eladó! < 
06/70/360-4519, Ajka

Somlón, 300 négyszögöl szőlő, ter-

mésért cserébe művelésre kiadó. < 

06/20/969-6004,

Jó minőségű kemény tűzifa 
rendelhető a Norbi Fatrans Kft 
fatelepén Ajka-Padragkúton 
méterben és konyhakészen. A 
készlet megtekinthető kedden 
és pénteken 9-15 óra között. 
< 06/20/421-8495, 06/30/359-
1094

Eladó 1 db nyitott polcos szekrény 

4.000 Ft, 1 db éjjeli szekrény 3.000 

Ft. < 06/70/884-4418

Tűzifa rendelhető! Kályhakész 
tölgy parkettaszél. Ingyenes 
szállítással! < 06/30/314-
2567

Örökölt lakás teljes kiárusítása 

Ajkán. Bútorok, fagyasztó és hűtő-

szekrények, használati tárgyak,  

jó minőségű ruhaneműk, stb. < 

06/30/573-5160

Somlón diófa törzse elvihető az ágak 

lepucolásáért. < 06/30/361-2891

Vadászházamba afrikai trófeákat, 

hullott szarvasagancsot, vadászha-

gyatékot, gyűjteményeket vásárolok. 

< 06/30/849-4786

Tuja akció! (2017.02.24-
04.30.) Minő-
ségi gyümölcsfák, 
betegség ellenálló szőlő-
fajták, bogyósok érkeztek. 
Smaragdtuják, kék hamis-
ciprusok, gazdagon virágzó 
díszcserjék, díszfák, örök-
zöldek, Leyland ciprusok, 
fenyőkülönlegességek, tél-
álló kaktuszok, sziklakerti 
évelők, mediterrán növé-
nyek, fagyal nagy válasz-
tékban. Konténeres rózsák 
kaphatók. A kertészetben 
ingyenes szaktanácsadás. 
Kiszállítást vállalunk. Ajka 
- Bódé, Köztársaság u. 94. 
< 06/30/579-3466

Magas áron vásárolok dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat, 

régi bolti berendezéseket, 
festményeket, porcelánokat, 
faliórákat, hagyatékból maradt 
régi tárgyakat. < 06/30/469-
1461

Jó minőségű, kályhakész 
tűzifa, széldeszka eladó. Szál-
lítás ingyenes. < 06/20/946-
9678

Professzionális ofszet 
nyomdai névkártyák díjta-
lan tervezéssel, már 100 
db-tól, a NévjegyPartnertől.
www.nevjegypartner.hu

NÖVÉNY
Burgonya eladó! Házhoz szállítás-

sal 100 Ft/kg. Min. 30 kg/zsák-tól. 

< 06/30/987-2396

Kiváló minőségű Desiree bur-
gonya 100 Ft/kg, takarmány 
kukorica, búza 50 Ft/kg áron 
eladó. Szállítás megoldható! < 
06/30/452-7702, Ajka, Ibolya 
utca 7, 16 óra után

ÁLLAT
Malacok eladók. < 06/30/426-

4403

Malacok eladók. < 06/30/315-

5125

60 kg-os süldők és 150 kg-os hízók 

olcsón eladók. < 06/20/553-3471

Malacok eladók. < 06/30/241-

5814

Malacok eladók. < 06/70/522-

3539

2016-os ezüstfácánok eladók. 

2 tyúk + 1 kakas, Devecser. < 

06/30/214-3082

SZOLGÁLTATÁS
Hűtőgép, automata mosógép, 
mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 
megveszem. (Hűtő, mosógép, 
centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937

Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidővel, széles szö-
vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460

Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcsők, kovácsoltvas jel-
legű kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tetők, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes körű 
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

3,5 t billencs teherautó-
val fuvarozást vállalunk. 
(kavics, homok, építő-
anyag). < 06/70/360-4519

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, gipszkartonozást 
vállalok. Pálovics Róbert < 
06/30/223-1639

Ácsmunkákat vállalok, reális 
árakon. Tetőszerkezet készítés, 
lécezés, bádogozás, cserepe-
zés, tetőfelújítás, gipszkarto-
nozás. < 06/70/600-7729

Gipszkartonszerelés! Teljes 
tetőterek kialakítása, 
válaszfalak, előtérfalak, 
mennyezet, minden ami 
gipszkarton! Árva László, 
Tüskevár < 06/20/581-
0659

Nonstop dugulás-elhárítás 
kamerás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül. < 06/20/984-4667

Parkettázás, műanyagburko-
lás! Parkettázási munkák-, 
felújítás-, szalag-, laminált-, 
svéd-, hajó- és műanyag padló 
fektetése. Kalocsai András < 
06/20/338-8544

Építőipari vállalkozás az 
alábbi munkákat vállalja: - 
magasépítési generál-kivi-
telezést, - felelős műszaki 
vezetést, - műszaki tanács-
adást, - költségvetés készí-
tését, - komplett családi 
ház kulcsrakész szakszerű 
kivitelezését, - lakásfel-
újítást (festés, burkolás), 
- térkövezést. Keressen 
bizalommal: Varjas Tamás 
magasépítő techni-
kus < 06/30/916-7021,
tvarjas@gmail.com
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Női csizmákNői csizmák

1.000 - 5.000 Ft

4.000 - 5.000 Ft1.500 - 5.000 Ft

Fiú kabátFiú kabátNői kabátNői kabát

Női pólók óriási választékban!Női pólók óriási választékban! GyerekmelegítőkGyerekmelegítők

Ajkán, frekventált 
helyen, a Mesterek 
Házánál teljesen 
felújított vendéglátó-
ipari egység új 
berendezési tárgyakkal: 
bútor, konyhai gépek, 
klíma, kamerarendszer, 
új nyílászárók 

Érd. tel.: 06/30/939-5549

hosszú távra

kiadó vagy eladó!

www.facebook.com/palatetok
Bodó Gábor, 06-30/2277-082www.palatetok.hu

PALATETŐK

Bontás  nélküli FELÚJÍTÁSA
Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia 
lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

BÁDOGOSMUNKÁK!
Tel: 06-20/9231-277

SZŐNYEG- SZŐNYEG- 
        TISZTÍTÁSTISZTÍTÁS
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Hosszú távú, biztos
munkalehetőség Ajkán!
Ismerje meg munkaköreinket, jöjjön el hozzánk
felvételre bármely hétköznap reggel 8:00-ra vagy
küldje el önéletrajzát a karrier@lebelier.hu e-mail címre!

könyvelő
kontroller
munkaügyi ügyintéző
karbantartó technikus

20/382-8870
karrier@lebelier.hu

Várjuk jelentkezését!

műszakvezető
CNC marós
villanyszerelő
gépkezelő, végellenőr
ipari fűrészes, operátor
olvasztár, targoncavezető

Munkalehetőségeink:

A Vicenter Kft. 25 éve az agrárszektorban működő, 100%-ban 
magyar tulajdonú, 50 főt foglalkoztató mezőgazdasági vállalkozás, 

alaptevékenysége a tejhasznú szarvasmarha tenyésztés. Az 
állattenyésztési területre

Állatgondozó
munkatársat keres.

Elvárás: 8 általános
Előny: állattenyésztés és fejés területén szerzett tapasztalat.

Megkereshető havi nettó 140 000 Ft.
Amennyiben jelentkezni kíván a meghirdetett állásra, töltse ki online 
kérdőívünket az allas.somlo.hu oldalon vagy hívja munkanapokon 

Fuith Adriennt a 06-70/930-1018-as telefonszámon.

Folytatás a 4. oldalról

SZOLGÁLTATÁS
Ácsmunkát vállalunk, új-régi 
tetők készítése, javítása, 
bádogázás. Kiülők készítése. 
Tetőtér beépítése, gipszkarto-
nozás. < 06/70/344-7787

Előtető, terasz, pergola, tető-
felújítás, csatornázás, egyéb 
bádogozás és famunka teljes 
körű kivitelezését vállalom. < 
06/70/368-7568

Nyomdai megoldások az 
igényes cégkártyától a 
többoldalas magazinig, a 
NévjegyPartnertől. Terve-
zés és nyomdai kivitelezés.
www.nevjegypartner.hu

JÁRMŰ 
Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
< 06/70/669-7777

Kisteherautó bérbeadó. < 
06/30/228-3350

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
tők. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 
06/30/947-4595

Peugeot 508 kombi, 2.0 HDI, 2011-

es évjárat, friss műszakival, kifogás-

talan állapotban, tulajdonostól eladó. 

Ár: 2.980.000 Ft < 06/30/957-8994

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, 
szakács, cukrász, pincér, 
vendéglátáss zer vező -ven-
déglős, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam. < 06/70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

OKJ-s dajkaképzés.
www.kaszaszakkepzes.hu < 
06/30/269-1061

ÁLLÁST KÍNÁL
Pultos-felszolgálót, szakácsot 
és konyhai kisegítőt felve-
szünk. Jelentkezését minden-
nap 8.00-18.00 óra között 
várjuk. < 06/30/681-4234, 
06/30/681-4236

Traktoros állás! Gépszerelés-
ben, növénytermesztésben 
jártas, önállóan dolgozni tudó, 
káros szenvedélytől mentes 
kollégát felveszünk kiemelt 
fizetéssel! Zöld könyv előny. < 
06/30/902-5580

Takarítónőt és gondozónőt 
keresünk Farkasgyepűre az 
Oltalom Idősek Otthonába. 
Végzettség nem szükséges. < 
06/30/323-2438

Szarvasmarha telepre elle-
tésben jártas, józan életű 
munkatársat felveszünk. < 
06/30/902-5580

Ajkai vendéglátó egységbe 
keresünk munkájára igényes 25 

évnél idősebb pizzaszakácsot, 
telefonos rendelésfelvevőt és 
szakácsot. < 06/30/875-3975

Gyakorlattal rendelkező cuk-
rászt illetve konyhai kisegítőt 
keresünk a devecseri Bohém 
Cukrászdába. < 06/30/650-
5971

Karosszéria lakatost felveszek. 
< 06/30/936-7362

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park csapata bővítéséhez 
kollégákat keres: szakács, 
pizza szakács, konyhai kise-
gítő és pultos munkakörökbe. 
A fényképes önéletrajzokat a
gyozo@post.com e-mail 
címre várjuk. Bővebb infó: < 
06/70/526-8531

Betanított és szakmunká-
sokat nettó 150-200 ezer Ft 
közötti bérrel felveszünk! < 
06/20/284-0698., 06/30/282-
6263, engedélyszám: 49765-
1/2008-5100595

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az 
alábbi munkakörökbe: ani-
mátor, ács, karbantartó. A 
fényképes önéletrajzokat az
info@bakonyikalandpark.hu 
e-mail címre várjuk.

Autószerelőt, műszaki vizsga-
biztost keresünk Keszthelyre 
kiemelt bérezéssel! Érdeklődni: 
< 06/30/947-6225

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top kereset-
tel. < 00-43-664-599-96-95, 
06/30/313-3516.

Kézi csomagoló munkakörbe 
munkatársakat keres a Taravis 
Plusz Kft Bakonypölöskére 
hosszú távra, teljes munkaidős, 
kétműszakos munkarendbe. 
Telefonszám: < 06/70/938-
8711.

Boltvezető gyakornok 
munkatársakat kere-
sünk. Önéletrajzát küldje a
vitaine@poluscoop.hu e-mail 
címre.

1 fő karosszérialakatost 
keresünk veteránautók 
karosszériázásra, szét-, és 
összeszerelésére, teljesít-
mény szerinti kiemelt bére-
zéssel. Véber és Társa Bt < 
06/20/966-2611

Ajkai telephelyű cég, nemzet-
közi és belföldi viszonylatokra 
C, E kategóriával rendelkező 
gépjárművezetőt keres. < 
06/30/939-5549

Ajkán nyíló bútoráru-
házba eladót keresek, 
szép környezet, verseny-
képes bérezés. Fényké-
pes önéletrajzokat kérem: 
markabolt2015@gmail.com 
címre!

Ajkai és bakonygyepesi töltő-
állomásra dolgozni akaró mun-
kájára igényes munkatársat 
keresek kereskedelemben való 
jártasság illetve kereskedelmi 
eladói végzettség előnyt jelent. 
Érdeklődni személyesen illetve 
a < 06/70/363-6265

Vagyonőröket keresünk ajkai 
telephelyre, portaszolgálat 
ellátására 24/48-as szolgá-
latra. < 06/70/389-2272

Baromfigondozó munkatár-
sakat keres a Gallus Barom-
fitenyésztő és Keltető Kft 
Borsodpusztára a baromfi-
telepre azonnali belépéssel, 
határozatlan munkaszerző-
déssel. Jelentkezni a telepve-
zetőknél személyesen vagy az 
alábbi telefonszámon lehetsé-
ges. < 06/70/938-8711

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel 
mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, 
étkezés, utazás biztosított. < 
06/70/354-9321

Fakitermelési munkára munka-
társat keresek. < 06/20/663-
1560

Zalaco Zrt ajkai üzemébe az 
alábbi pozíciókba munkavál-
lalót keres: - komissiózó/rak-
táros, művezető, pékségben 

szerzett tapasztalat előnyt 
jelent. Jelentkezni lehet tele-
fonon: < 06/20/237-4086

Nemzetközi fuvarozással fog-
lalkozó cég gépjárművezetőt 
keres CE kategóriás jogosít-
vánnyal. < 06/30/237-8437

Veszprémi székhelyű épü-
letelektronikával foglalkozó 
Kft. riasztó és/vagy tűzjelző 
berendezések telepítésé-
ben jártas munkatársat 
alkalmazna, felkészültség-
től függően 200–250 ezer 
Ft kezdő nettó fizetéssel. 
Ugyanitt autóelektronikai, 
autóriasztó, nyomkövető 
berendezések szerelésében 
jártas szakemberek jelent-
kezését is várjuk, fel-
készültségtől függően 
170–200 ezer Ft kezdő nettó 
fizetéssel. < 06/30/901-
1888, 06/88/591-478
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Ajka egyik legnagyobb magyar tulajdonban
lévő és folyamatosan  fejlődő gyártó vállalata,
az AE-Plasztik ZRT. az alábbi
munkakörökbe keres új munkatársakat

Gyártósori összeszerelő és
műanyag-feldolgozó operátor

Feladatok:
• termelési tervben meghatározott számú termék gyártása
   és dokumentálása
• mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése automata
   ill félautomata berendezések kezelésével
A munkakörökhöz tartozó elvárások:
• pontos, precíz munkavégzés
• min. általános iskolai végzettség
• 3 műszakos munkavégzés vállalása

Műanyagüzemi gépbeállító lakatos
Feladatok:
• Fröccsöntő gépek és szerszámok beállítása, tervszerű
   karbantartása
• A gépek állapotának folyamatos ellenőrzése, a termékek
   minőségének fenntartása, biztosítása.
Elvárás:
• Szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat
• Megbízhatóság, pontos munkavégzés
• Három műszakos munkavégzés vállalása

Anyagmozgató, rakodómunkás
Feladatok:
• Az üzemi raktárhoz tartozó feladatok kezelése
• Késztermék átadása, kiszállítása az üzemi raktárba
Elvárás:
• Érvényes targoncavezetői jogosítvány és OKJ bizonyítvány
• 2 műszakos munkavégzés vállalása
• megbízhatóság, pontos munkavégzés

Amit kínálunk:
• Stabil, biztos jövőképpel rendelkező vállalati háttér
• Cafeteria juttatás már a próbaidő alatt is
• mozgó bér
• törvényi előíráson felüli alapbér
• kiváló munkakörnyezet és családias légkör
• határozatlan idejű szerződés, saját állományba felvétel
• vidékieknek útiköltség térítés

Gyártósori összeszerelő munkakörben
VÁLTOZÓ MŰSZAKRENDEKBEN történő 

munkavégzésre van lehetőség!
Pályakezdő fi atalok, megváltozott 

munkaképességűek jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni: AE-Plasztik Zrt. székhelyén
(8400, Ajka Gyár u. 35.) Freund-Hajós Adriennél, vagy az

Adrienn.Hajos@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.

Feladatok:
+  Bejövő áru fogadása,
+  beraktározás,
+  komissiózás,
+  raktáron belüli 
    anyagmozgatás,
+  göngyölegkezelés. 

Elvárásaink:
+  Minimum befejezett általános iskolai 
    végzettség,
+  targoncavezetői engedély 
    (OKJ+3324+3312+3313),
+  pontos és precíz munkavégzés,
+  több műszakos munkarend vállalása,
+  csapatjátékos, ügyfélközpontú 
    hozzáállás.

A pozíció
A logisztikai iparban elengedhetetlen a folyamatos 
tanulás, a nyugodt munkakörnyezet és a professzio-
nális munkakörülmények. Mi tudjuk, hogy kimagaslót 
nyújtani csak megfelelő körülmények között lehet. 

Amit ajánlunk:
+ Érdekes, sokszínű feladatok egy dinamikus 
   és motivált csapatban,
+ biztos munkahely és barátságos munkahelyi 
   légkör,
+ alapbér + cafeteria + műszakpótlék, év végi 
   rendkívüli bónusz, munkaruha, bejárás támogatása   
   (céges buszok a környező településekről), 
+ busz/vonatbérlet támogatása, 
   saját gépkocsihasználat támogatása.

Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői enge-
dély megszerzésére, vagy már meglévő engedély 
frissítésére!

Érdeklődjön e-mailben vagy telefonon: 
info.veszprem@kuehne-nagel.com 
Jelige: Veszprém
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-888-555

A világ 100 országában, 1200 helyszínen, több 
mint 69 000 alkalmazottjával a Kühne + Nagel 
a világ egyik vezető logisztikai vállalata.

Tudjon meg többet!
www.kuehne-nagel.hu

HOGYAN TUDUNK
FOLYAMATOSAN  KIMAGASLÓ LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTANI?

Péter
Raktári 
munkatárs

Raktáros
 Veszprém

1. Mindent a cégről, pozícióról
Az első lépés, hogy felkészüljünk a cég-
ből és a meghirdetett pozícióból úgy, 
mintha csak vizsgára készülnénk. Ér-
demes tüzetesen átnézni a cég honlap-
ját, rákeresni a vállalattal kapcsolatos 
hírekre, megnézni a közösségi média 
felületeit (Facebook, LinkedIn, stb.). 
Interjú előtt ne felejtsük el újra átolvas-
ni a pozíció-leírást!
Fontos, hogy már előre nézzük meg, 
hogy helyileg hova kell mennünk és 
úgy számoljunk az idővel! A legelső al-
kalommal késve érkezni nem jó pont!
 2. Készüljünk fel a várható kérdé-
sekből
Gondoljuk végig,  milyen kérdésekre 
számíthatunk  és készüljünk mi is pár 
kérdéssel! Furán hangozhat, de érde-
mes az önéletrajzunkat is újra átolvas-
ni. Amennyiben idegen nyelvtudást is 
elvárnak tőlünk, akkor készüljünk fel a 
válaszainkkal az adott idegen nyelven 
is!
 3. Miért minket válasszanak?
Ha már mindent tudunk a vállalatról 
és készen állunk a várható kérdésekre 
is, akkor egy dolgot kell még tudatosí-
tanunk magunkban – mi az, ami miatt 
megfelelőek vagyunk a meghirdetett 
állásra. Gondoljuk végig a szakmai ta-
pasztalatunkat, a készségeinket és pá-
rosítsuk össze az álláshirdetésben leír-
takkal.

 4. Pihenés, étkezés
Hogyha fejben már mindent elrendez-
tünk, akkor jöhetnek a fi zikai szük-
ségletek. Az interjú előtti napon ne 
maradjunk fent sokáig, érdemes korán 
lefeküdni, hogy kipihenten keljünk! 
Emellett érdemes odafi gyelni arra 
is, hogy egészséges, tápláló ételeket 
együnk amik segítenek a gondolkodás-
ban.
 5. Öltözék
Öltözzünk úgy, mintha vizsgázni men-
nénk – a ruhánk legyen elegáns és visz-
szafogott. Ne vegyünk fel olyat, ami 
elriaszthatja az interjúztatót. Legyünk 
ápoltak, használjunk egy kevés dezo-
dort/parfümöt, legyen tiszta a kör-
münk és rendezett a hajunk!
6. Motiváció
A stresszelés és félelem helyett módo-
sítsunk a hozzáállásunkon! Legyünk 
büszkék, hiszen az első körön már 
túlestünk, nyilván esélyesnek találnak 
bennünket, ha behívtak interjúra! Jó 
kedvvel és örömmel teli izgalommal 
menjünk az állásinterjúra!
Sikeres állásinterjút kívánunk!

forrás: cvonline.hu

Ellenőrzőlista állásinterjúra 
Szóval jelentkeztél egy meghirdetett pozícióra, majd felhívott a HR-es és nem-
sokára mész interjúra? Ez szuper, az első szűrőn már túl vagy, gratulálunk! Most 
viszont fel kell készülnöd az interjúra, ezért készítettünk egy listát amit érdemes 
végig venned:

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

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

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Ajkán
március 11-én.
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A Kókai Tömítéstechnikai Kft., Magyarország egyik vezető gumiipari alkatrész-gyártó vállalata. 
Több, mint 7000 négyzetméteren folytatjuk autóipari,  pneumatikai,  automatizálási és háztartási 
elektronikai alkatrészgyártó tevékenységünket, amely bővítéséhez munkatársakat keresünk az 
alábbi munkakörökbe Ajka vonzáskörzetéből:

PRÉS ÉS FRÖCCSGÉPKEZELŐ
A munkakör betöltéséhez
• kézügyesség és termelő vállalatnál szerzett tapasztalat
• 3 műszakos munkarend vállalása
• legalább 8 általános végzettség szükséges.
Hölgyek jelentkezését is várjuk, könnyű fi zikai munka!

Amit kínálunk:
• próbaidő után teljesítmény alapú besorolástól függően legalább 141.000 Ft
   bruttó fi zetést (+ műszakpótlékok) és határozatlan idejű szerződést
• béren kívüli juttatási csomagot (jelenléti pénz + több elemes Cafeteria-rendszer)
• pénzjutalmas „Új dolgozó ajánló” és dolgozói „Ötletbörze” programot
• azonnali munkakezdési lehetőséget
• hosszú távú, stabil, bejelentett munkát
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.

FÉMFORGÁCSOLÓ
A munkakör betöltéséhez
• sík- és/vagy palástköszörűn szerzett munkatapasztalat
• 2 műszakos munkarend vállalása szükséges. Gumiköszörülési tapasztalat előny,
  de nem kötelező

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MENEDZSER
A munkakör betöltéséhez operatív minőségirányítási területen, termelő vállalatnál szerzett 
3-5 éves tapasztalat, 
• ISO/ISOTS/VDA szabványok és kapcsolt minőségtechnikák (8D, FMEA stb.) ismerete
• angol és/vagy német nyelv tárgyalási szintű használata
• proaktív üzleti és vevőorientált szemlélet és szakirányú végzettség szükséges.

Amit kínálunk:
• versenyképes alapbért + béren kívüli juttatási csomagot
  (több elemes Cafeteria-rendszer)
• szakmai fejlődési és továbbképzési és azonnali munkakezdési lehetőséget
• hosszú távú, stabil, bejelentett munkát
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.

Kérjük, hogy jelentkezését / önéletrajzát a gabi@kokai.hu e-mail címre küldje, írjon 
nekünk facebook profi lunkon, vagy hozza be személyesen.

Várjuk jelentkezését!

Amit kínálunk:
• próbaidő után teljesítmény alapú besorolástól függően legalább 141.000 Ft
  bruttó fi zetést (+ műszakpótlékok) és határozatlan idejű szerződést
• béren kívüli juttatási csomagot (jelenléti pénz + több elemes Cafeteria-rendszer)
• pénzjutalmas „Új dolgozó ajánló” és dolgozói „Ötletbörze” programot
• azonnali munkakezdési lehetőséget
• hosszú távú, stabil, bejelentett munkát
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.

Jelentkezését várjuk személyesen a fenti címen 
vagy a 06-88-501-460 telefonszámon.

Ajka, Esze Tamás u. 1.
telephelyére

gépbeállítót keres

Az  Atia-Line Kft.

Jelentkezni:   06/30-256-8101

munkavállalókat keresmunkavállalókat keres
varrónői és férfi  betanított munkás

munkakörökbe, ajkai munkahelyremunkakörökbe, ajkai munkahelyre

Fuchs Tojás
azonnali munkakezdéssel keres kolontári 
baromfi telepére munkatársakat. 

KARBANTARTÓT
egyműszakos munkarendbe. 

Előny a targoncavezetői engedély.
Saját gépjármű szükséges.
Munkabér megegyezés szerint. 

Férfi -női munkavállalót

BAROMFIGONDOZÓ
pozícióba egyműszakos munkarendbe.

Várható nettó jövedelem 115-130 ezer Ft
(cafetéria, mozgó bér, útiköltség hozzájárulás)

Jelentkezni: Önéletrajzokat a
fuchsbaromfi @gmail.com e-mailre kérem.
Tel: 06/30/871-5942

Pincészetünk munkájára igényes, megbízható

Szőlőmunkásokat
keres hosszútávra, azonnali belépéssel.

Somló környéki lakhellyel rendelkezőknek a beutaztatásban 
segítünk!  Amennyiben teli (5 fő) gépjárművel érkezik, az 

üzemanyagköltségben segítséget nyújtunk!

Hölgyek/urak és csoportok 
jelentkezését várjuk!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem hívja 
munkanapokon 8-16 óra között az alábbi telefonszámokat: 

06-70/339-9892, 06-70/430-7701
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Karbantartó lakatosokat
 keresünk továbbképzési
                        lehetőséggel!

Hosszú távú, 
több műszakos 
munkalehetőség Ajkán!

20/382-8870
karrier@lebelier.hu

Várjuk jelentkezését!

Az Ajkai Elektronikai Kft .
munkatársakat keres a következő
pozíciókba:

SZERSZÁMJAVÍTÓ
Elvárás:
• Szerszámkészítő végzettség vagy gépi forgácsoló 
végzettség szerszámjavításban szerzett gyakorlattal
Feladatok:
• Szerszámok megelőző karbantartása és javítása a 
szerszám karbantartási utasítás alapján
• Szerszámjavítások előkészítése, dokumentálása

RECEPCIÓS MUNKATÁRS
Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Alapszintű angol és/vagy német nyelvtudás
• Jó kommunikációs képesség
• Ápolt megjelenés, udvarias fellépés,
   segítőkész személyiség
Feladatok:
• Bejövő telefonok fogadása és továbbítása 
• Vendégek fogadása 

Amit kínálunk:
• Egy műszakos munkarend a recepciós munkakörnél
• Törvényi előíráson felüli alapbér és műszakpótlék
• Cafeteria juttatás
• Útiköltség térítés
• Felvétel saját állományba, határozatlan idejű
   szerződés, hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezni személyesen, az Ajkai Elektronikai Kft . 
Ajka, Gyár u. 35. címén, naponta 8-11 óráig illetve a 
csmonika@ajkaelektron.hu e-mail címen lehet.

Azonnali munkakezdéssel munkatársakat 
keresünk, ajkai partnereink részére!

BETANÍTOTT MUNKÁRA, SZAKMUNKÁRA, 
GÉPKEZELŐI ÉS ÖSSZESZERELŐI 

MUNKAKÖRRE VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Jelentkezés: AJKA, SZABADSÁG TÉR 12. 

Hívjon minket, vagy küldjön SMS-t és visszahívjuk:

+36 30 332 5468    I   +36 30 531 5569

ajka@hrcv.hu

KIEMELT ALAPBÉR

Elvárás: 3 műszakos munkarend,
terhelhetőség

+ teljesítmény-prémiumok
+ hűségbónusz
+ munkatárs ajánlási program
+ Cafeteria
+ Utazási költségtérítés, céges járatok

Kapcsolj ki!
Zavar, hogy senkinek nem tudsz jó 
hírrel szolgálni? Hogy lassan elfogy a 
kereted és meg kell húznod a nadrág-
szíjad? Eleged van már a folyamatos 
kérdésekből és a kudarcokból? Ha így 
van, akkor most jött el az ideje, hogy 
kikapcsolódj!
Keress egy jó könyvet vagy fi lmet (szí-
vesen ajánljuk A boldogság nyomában 
c. fi lmet) és szánd ezt a napot arra, hogy 
csak olyannal foglalkozz, ami feltölt!
Zene füleimnek
A fentiek mellett a zenének is jó hatása 
van, legyen nyugtató vagy pont, hogy 
felkavaró a lényeg, hogy segítsen elen-

gedni a feszültséget. Van olyan kedvenc 
számod, ami mindig segít nehéz hely-
zetekben? 

Mozdulj ki!
Azért van néhány jó dolog abban, ha az 
ember munkanélküli. Az egyik ilyen, 
hogy szabadon rendelkezel az időd-
del. Bármikor ki tudsz menni sétál-
ni vagy akár sportolni. Olyan időben 
tudsz elmenni az edzőterembe amikor 
a legkevesebben vannak. Ilyenkor még 
valósabbá válik az ép testben ép lélek 
mondás… úgyhogy fel a cipőt!

Folytasd a keresést!
Semmi sem tesz motiváltabbá mintha 
találunk egy igazán kedvünkre való 
álláshirdetést. Ilyenkor automatikusan 
felvillanyoz minket a lehetőség, ezért 
arra buzdítunk benneteket, hogy a ki-
kapcsolódó napok után folytassátok a 
keresgélést. Szánjatok rá legalább egy 
fél órát naponta és nézzétek meg, hogy 
került-e fel az elvárásaitoknak megfele-
lő új pozíció!
Álláskeresésetekhez sok sikert kíván,
Cvonline csapata

forrás: cvonline.hu

Közel jársz hozzá, hogy feladd? 
Ne tedd!
Az álláskeresési időszak nagyon könny-
en el tud húzódni, nehéz igazán jó állást 
találni. Manapság már szerencsésnek 
mondható az, akinek sikerül 1-2 hónap 
alatt elhelyezkednie. Persze az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy több tényező 
játszik ilyenkor közre: a szakmai tapasz-
talat, a megpályázni kívánt pozíció, a 
saját álláskeresési stratégiád, hogy csak 
néhányat említsünk nem is szólva a 
szerencséről.

Hogyan alakíts ki sikeres állásk-
eresési stratégiát?
Ha már egy jó ideje nem sikerül elhely-
ezkednünk, akkor hajlamosak leszünk 
egyre borúsabban látni mindent, ami 
aztán egy ördögi körré alakul: a negatív 
hozzáállás negatív eseményeket szül. 
Hogyan szerezzük vissza a lelkese-
désünket az álláskeresés elhúzódó 
időszakában? 

Ezzel kapcsolatban gyűjtöttünk össze 
néhány ötletet nektek:
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A Fuchs Tojás Kft 

VEZETŐ
BEOSZTÁSBA
KERES munkatársat.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem 
plusz egyéb juttatások

Feltétel:
• minimum élelmiszeripari és/vagy
   mezőgazdasági középfokú végzettség
• Angol nyelvtudás legalább
   társalgási szinten
• „B” kategóriás jogosítvány

Előny: Szakmai tapasztalat

Jelentkezni írásban: önéletrajzokat a 
fuchstojas@gmail.com címre várjuk!

Az Ajka Kristály Üvegipari Kft .
8400 Ajka, Alkotmány u.4.

felvételt hirdet
kiskereskedelmi értékesítési gyakorlattal,

B. kategóriás vezetői engedéllyel, tárgyalóké-
pes német nyelvtudással rendelkező

munkavállaló számára,

piackutató, üzletkötő, értékesítő 
tevékenységek ellátására.

Jelentkezni rövid szakmai önéletrajz benyújtásával
a fenti levelezési címen, valamint

a titkarsag@ajkakristaly.hu e-mail címen lehet.

» alapbéren felüli juttatások
  » csatlakozási- és teljesítmény bónusz
  » 
  » cafeteria
» szervezett céges autóbuszjáratok
» csoportos biztosítás
» 
» 

» operátor*
» raktáros*
» villamos karbantartó
» termelés támogató technikus

» mérnökségi technikus
 (elvárás: gépész/villamos technikusi végzettség)

A *-gal jelölt munkakörökbe munkatársaink stratégiai partnerünkön keresztül kerülnek felvételre.

Jelentkezni, érdeklődni lehet:
06-70/610-0064

CSÖRGESSEN MEG, VISSZAHÍVJUK!
irodavp@opuswork.eu

Autóipari cég keres munka-
társakat ajkai gyárába,  

hosszú távra, három  
műszakos munkarendbe, 

betanított és  
szakmunkákra.

Amit kínálunk:
   hosszú távú, fix  
munkalehetőség

  kiemelt alapbér és  
műszakpótlékok

 túlóra lehetőség
 béren kívüli juttatás
 jelenléti prémium
 munkaruha
  útiköltség támogatás és Ajkán 
belül ingyenes buszjárat
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A Fuchs Tojás Kft  keres
kolontári tojáscsomagoló üzemébe

CSOMAGOLÓKAT
(betanított munkakör) valamint

RAKTÁROS és
ANYAGMOZGATÓ
munkatársakat.

Juttatások:
Alapfi zetésen felül Cafetéria plusz
teljesítmény orientált mozgó bér.

Jelentkezni: hétfőtől péntekig 08oo-tól 
1400-ig a 06-30-688-5958-as számon. 06-30/06-30/226-1199226-1199

Jó kereseti lehetőség, 
éves állás!

Ács szak- és Ács szak- és 
segédmunkástsegédmunkást

KERESÜNK!KERESÜNK!

➩ Összeszerelő    ➩ Fröccsöntő gépkezelő  ➩ Csiszoló

PÁLYAKEZDŐK
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Elérhetőségeink:   AJKA   Tel.: 88/216-146,  e-mail: info@sks.hu   NOSZLOP   Tel.: 88/505-850,  e-mail: info@bockhungaria.hu

➩ Bejövő áru ellenőrNOSZLOPRA AJKÁRA

Tekintse meg facebook oldalunkon a nyitott pozícióinkat!                             Bock Hungária Kft 

✓ Felvétel saját állományba (nem kölcsönzés) 
✓ Hosszú távra biztosítunk munkalehetőséget
✓ Stabil munkáltatói háttérrel rendelkezünk
✓ Családias légkör, barátságos, közvetlen munkatársak
✓ Versenyképes jövedelem
✓ Cafetéria már a próbaidő alatt
✓ Béren kívüli juttatások
✓ Munkatárs ajánlási program
✓ Távolsági bérlet megtérítése 100%-ban
✓ Ingyenes buszjárat
✓ Azonnali munkakezdés

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ (1 műszakba)

Feladatok: 
• Műanyag fröccsöntő szerszámok, nyomásos
 öntőszerszámok készítése és javítása
Elvárások:
• Szerszámgyártásban szerzett tapasztalat
• Önálló munkavégzés

FRÖCCSÖNTŐ GÉPKEZELŐ (3 műszakba)

Feladatok:  
• fröccsöntő gépek kezelése
• a gyártásból származó félkész és késztermékek 
kezelése a termékre vonatkozó minőségi és 
mennyiségi utasítások alapján
Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• Jó látás, kézügyesség
• Három műszakos munkarend vállalása

GYÁRTÁSKÖZI 
MINŐSÉGELLENŐR
Feladatok:
• Rendszeres vég- és műveletközi
    ellenőrzések végrehajtása
•  Napi termékaudit elvégzése,
   eredmények dokumentálása, hibák
   esetén a szükséges intézkedések
   bevezetése
Elvárások:
• Műszaki területen szerzett minimum
   szakmunkás végzettség 
• Jó műszaki rajzolvasási készség
   (gépészet)
• Alapvető mérési ismeretek és készségek
   (pl.: tolómérő, idomszerek)
• Három műszakos munkarend vállalása

További nyitott pozícióink Ajkán:

Azonnali kezdéssel munkatársakat keresünk
határozatlan idejű szerződéssel kettő, ill. három műszakos munkarendbe

2017. január 01-től éjszakai munkavégzés esetén
megemelt műszakpótlékkal!

Számítástechnikai 
eszközök, 
okostelefonok 
javítására
keresünk
jó kézügyességű, megbízható, 
segítőkész és tanulni hajlandó 

munkatársat.
Műszaki végzettség nem feltétel.

Fényképes önéletrajzokat 
az mcs@mcscomputer.hu
e-mail címre várjuk.
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Tel: 06-20/9231-277

HORPADÁS HORPADÁS 
   JAVÍTÁS   JAVÍTÁS

Megtalálsz minket a Facebookon vagy a  www.ludasmatyi-etelfutar.hu

Tel: 0670/259-4898 vagy 0620/298-7068

A halak kb. 30 dkg-osak

Mindezt frissen finoman gyorsan kínáljuk,

persze étlapról is rendelhetsz minálunk!

Olvadnak a tavak, de hol vannak a szép madarak.....

Sebaj, a patakok már csorgadoznak a pisztrángok szépen 

fickándoznak, Matyi gondolt és Lúdjával a partra iszkolt. 

Fogott is gyorsan párat, konyhájára vitte, maga módján 

elkészítette, a néppel ezt mind megetette....

Most mi is elhoztuk e remeket, íme egy-két Matyi ihlet!

Pisztráng morzsába forgatva, aranybarnára sütve, 

zöldséges rizzsel, citromkarikával, tartármártással + 

desszert                                                 1 790 Ft

Pisztráng morzsába forgatva, aranybarnára sütve, 

fokhagymával szédítve, hozzá körítés: kolbászos, 

szalonnás, hagymás, tejfölös pikáns raguval 

csorgatott burgonya korongok + desszert   1 790 Ft

 „na ezek ám az igazi magyar falatok”
Matyi gondolkozott.... étek így nem kerek, adunk még 

hozzá áfonyával töltött gombócremeket, persze jó kis 

vaníliasodóval meg pici áfonyaletykóval, na így lesz ám 

kerek lefolytjuk e remek ízeket.....

Eme étkeket rendelheted: 24.-től péntektől
a készlet amíg tart 




