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STAR-GUIDE UTAZÁSI IRODA
8400 AJKA, SZABADSÁG TÉR 8.

TEL.: 88/ 500-038

A művészetek, a kultúra, a zene, az építészet... 
Minden adott ami a legtökéletesebb nyaraláshoz kell!

10% előfoglalási kedvezmény!   03.09-04.15-ig 

Görögország - Platamonas                        már 33.900 Ft-tól
Spanyolország - Costa Del Maresme - Santa Susanna                   már 104.000 Ft-tól

Tavaszi kirándulások:
Velence, a lagúnák városa és a Wörthi-tó                  2018.05.18-21   63.900 Ft/fő
Róma, az örök város - Velence - Firenze - Padova    2018.05.04-09 115.900 Ft/fő
Bled és a Postojnai cseppkőbarlang                             2018.05.19-20    25.000 Ft/fő
Plitvicei tavak                                                                      2018.05.26      9.500 Ft/fő
Bajos kastélyok és a salzkammerguti tavak vidéke 2018.05.29-06.03    99.900 Ft/fő
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Fogyni

vágyó urak

jelentkezését

is várjuk.

    Ajka, Újélet u. 8. (Kispiac) Ajka, Újélet u. 8. (Kispiac) www.kavitaszalon.hupont.hu  www.kavitaszalon.hupont.hu  Bejelentkezés: 06/30/969-8743Bejelentkezés: 06/30/969-8743
ALAKFORMÁLÓ  SZÉPSÉGSZALONALAKFORMÁLÓ  SZÉPSÉGSZALON

Új év,Új év, új arc, új alak,  új arc, új alak, Új ÉN...Új ÉN...

Szép Kártya
elfogadóhely!6 : 1 - ben6 : 1 - ben

Aggódsz a télen felszedett plusz kilók miatt és a közérzeted sem a legjobb!? 
Ha kínzó fogyókúra, radikális beavatkozások, kemény edzéssorozatok és 
megbízhatatlan pirulák nélkül szeretnél tartós, látványos eredményt elérni, 
akkor válassz fogyasztó kezeléseink közül!
KAVITÁCIÓ, LIPOLÉSER, KRYOLIPOLÍZIS

HIFU  Ha megviselt az arcbőre és a kozmetikai termékek nem 
hozták meg a várva várt eredményt, próbálja ki egyedülálló luxus 
arckezelésünket! Bőre feszesebb, üdébb és fi atalosabb lesz már 
egyetlen kezeléssel! Tagadjon le 10 évet!

MELLFESZESÍTÉS-NAGYOBBÍTÁSMELLFESZESÍTÉS-NAGYOBBÍTÁS: Ajkán egyedülálló eljárásnak köszön-
hetően fájdalommentesen lehetnek feszesebbek, teltebbek, formásabbak keblei.

Minőségi 8-10 mm-es 
laminált padlók és 
újgererációs falburkolatok

FABRIKETT, ZSÁKOS SZÉN
KAPHATÓ

STEGU DÍSZBURKOLATOK
KÉSZLETRŐL 

Nepál 1                          Nepál 2Nepál 1                          Nepál 2

CaliforniaCalifornia
8 990 Ft8 990 Ft/m/m22

8 560 Ft8 560 Ft/m/m22

7 900 Ft/m7 900 Ft/m22

7 180 Ft/m7 180 Ft/m22

131 680 Ft131 680 Ft -tól

Alurátétes műanyag
bejárati
ajtók
készletről

MINŐSÉGI TÜZELŐANYAG 

Ajka, Ipari Park, Keleti szektor II./1  Tel: 88/500-152 
Mobil: 06/30/268-3542, Nyitva H-P: 7-16, Szo: 7-12

Építőanyag alaptól a tetőig! 
BANKKÁRTYA
ELFOGADÓHELY

SZÁLLÍTÁS: 6,5 t-s darus-billenős, 22 t-s darus szerelvény és 1,5 t-s teherautóval.Családias
környezet!

Udvarias
kiszolgálás!

03.09-03.31-ig, ezen belül a készlet erejéig
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Ha azt szeretné hogy kertje igazi menedék légyen
válasza a 

MENEDÉK KERTÉSZET 
Kertervezestől- Kertépítésen át - Kertgondozásig

“Mert mindenki megérdemel egy szép kertet!”
Farkas Richárd Márk kertészmérnök  06 30 262-1579

BARKÁCS, 
EZERMESTER

szolgáltatás
+36/30-780-3330
Hiányzik néhány szerszám,

esetleg nincs ideje
vagy nem ért hozzá?
Akkor hívjon!
- polcok, karnisok, lámpák,

fürdőszobai kiegészítők felszerelése

- kerítés, csatorna, terasz- 

szerkezetek festése

- bútorok össze- és szétszerelése

- egyéb ház körüli és lakásfelújítási 

kisebb munkák javítások elvégzése

- kertkarbantartás (fűnyírás, 

sövényvágás, stb.)

~~~ • ~~~

~~~ • ~~~
~~~ • ~~~

~~~ • ~~~

BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

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!

Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.
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Külföldi munkavállalásra is 
alkalmas

MASSZÔRKÉPZÉS
 indul 

AJKÁN
2018. március 16-tól.

LEGOLCSÓBBAN A TERMELÔTÔL!

FÛRÉSZÁRU
FENYÔ-FÛRÉSZÁRU  

MINDEN  
MÉRETBEN:

TÛZIFA

12.500  
Ft/m3-tôl

06-30-929-6972
Áraink az ÁFÁ-t, illetve a törvényes származást igazoló okmányt (EUTR) tartalmazzák.  

EUTR szám: AA5811791 • Érvényes: 2018.02.01-tôl.

Tel.: 06-30-929-6970

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak az ajkai hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum
3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. VáVV sárláskor hozza magával hallókészülékeit,
valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem
érvényes. **Az ajánlat 2018. március 9-től 16-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Ajka, Szabadság tér 12.
Tel.: 06 88 620 779

amplifon.hu

Női:

Férfi:

30%
-os akció!

- melltartó garnitúrák- melltartó garnitúrák
- hálóingek, pizsamák- hálóingek, pizsamák
- köntösök- köntösök
- harisnyák,- harisnyák,
  combfixek  combfixek

- atléták, alsók, pólók- atléták, alsók, pólók
- pizsamák- pizsamák
- köntösök- köntösök
- boxerok, slipek- boxerok, slipek
- zoknik- zoknik

TavalyiTavalyi
fürdőruhák, fürdőruhák, 
bikinikbikinik

03.09 - 03. 31-ig.

ÜzletünkbenÜzletünkben
kapható:kapható:

Egyes fitnesz Egyes fitnesz 
ruhákraruhákra

30%
engedménnyel!

Várjuk kedves Várjuk kedves 
vásárlóinkat.vásárlóinkat.

03.01-03.31.

Ajka, Hársfa u. 1/B    Tel: +36 20 368 2737  E-mail: bettipadlo@gmail.com

Parketta?
PARKETTA.

Parketta!
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Ipari és lakossági
VILLANYMOTOROK, SZIVATTYÚK

komplett javítása, vízellátó 
rendszerek tervezése.

Új villanymotor, szivattyú,
FREKVENCIAVÁLTÓK

beszerzése, szaktanácsadás.
Transzformátorok tekercselése.

Ajkán és környékén ingyenes 
kiszállással.

AVILL-REX Kft. Ajka
Hívjon, segítek: 06-30/543-9788
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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

Kulcs Ingatlan Iroda ingatlanokat keres
Ajka, Szabadság tér 2.    06/20/354-7392
www.kulcs-ingatlan.hu

Folytatás az 8. oldalon

INGATLAN

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

Tósokberénden 4 szobás családi 

ház gondozott kerttel eladó. Irányár: 

26.000.000 Ft TN < 06/20/545-

0640

Ajka-Padragkúton négyes társas-

házban 1,5 szobás lakás eladó. < 

06/30/772-4709

Energiatanúsítvány ingatlan 
adás-vételhez, épülettervezés. 
Kalocsai Gábor, Ajka Béke utca 
9. 2/9 www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011

Ajkán, 4000 nm gyümölcsös, 

kiskert civilház mögött eladó. < 

06/30/547-7702

Devecserben felújításra váró, 

beköltözhető állapotban lévő családi 

ház tavalyi áron, 6.800.000 Ft-ért 

eladó. < 06/70/372-9573, 16-19 

óra között

Kislődön Kalandpark mögött 

Vashámor, komfortos családi ház 

880 nm-es telken eladó. TN < 

06/70/501-2875

1 szintes családi ház, 135 nm-es 

Bakonygyepesen, nyugodt környe-

zetben eladó. TN < 06/30/267-3352

Ajkán, Korányi F. utcában nagy-

méretű családi ház eladó. TN < 

06/30/969-3165

INGATLAN KIADÓ

Kiadó szoba Magyarpolányban, 

kiadó garázs Ajka-Padragkúton 

márciustól. < 06/88/211-372, 

06/70/358-6445

INGATLANT KERES

Eladó ingatlanokat keresek 
befektetők részére Ajkán 
és vonzáskörzetében. < 
06/30/348-0414 Hompó Eszter 
OTP Ingatlanpont

ALBÉRLETET KERES

Keresek 2 szobás albérletet Ajkán 

áprilisi költözéssel. 06/70/709-7254

ÜZLET

Ajkán, a Deák Ferenc utca 4. 
szám alatt, a városközponti 
körforgalom mellett, 83 nm-es 
üzlethelyiség - felújított álla-
potban, felújított tömbházban, 
nagy kirakattal - kiadó. Üzlet-
nek, irodának és szolgáltatási 
célra is alkalmas - hátsó bejá-
rattal, parkolási lehetőséggel 
rendelkezik. < 06/20/947-1869

FÖLD, KERT, TELEK ELADÓ

Ajkán az Erkel Ferenc utcában 

1811 nm-es, összközműves épí-

tési telek egyben vagy megosztva 

eladó, esetleg lakáscsere érdekel. < 

06/20/933-3391

Keresek szőlőműveléshez 

értő személyt a termés fejében. 

<06/70/413-6111

Somló, somlószőlősi oldalán 2400 

nm szőlő, ikerpincerésszel, mellék-

épülettel betegség miatt eladó. Vil-

lany van. < 06/20/377-9773

VEGYES, EGYÉB, RÉGISÉG

Vegyes kemény tűzifa kug-
liban, konyhakészen szál-
lítással eladó! EUTR szám: 
AA5815133 < 06/70/360-
4519, Ajka

Olvasott könyvet veszek, kész-

pénzzel fizetek, házhoz megyek. < 

06/70/452-7716

Új állapotban lévő régi típusú 40x40 

cm-es síkpala kb. 2000 db (kisebb 

tételben is) 150 Ft/db áron eladó. < 

06/30/379-5542

Régi festményt és bronzszobrot 

vennék saját részre. < 06/20/216-

6527

Tuja akció! (2018.03.05-
2018.04.30.) Minőségi 
gyümölcsfák, bogyósok és 
betegség ellenálló szőlő-
fajták érkeztek. Smaragd-
tuják, kék hamisciprusok, 
terülő borókák, gazdagon 
virágzó díszcserjék, dísz-
fák, fagyal, Leyland cipru-
sok, fenyőkülönlegességek, 
mediterrán növények, tél-
álló kaktuszok, sziklakerti 
évelők, virágpalánták nagy 
választékban. Konténe-
res gyümölcsfák, bogyó-
sok és rózsák kaphatók. 
A kertészetben ingyenes 
szaktanácsadás. Kiszállí-
tást vállalunk. Ajka-Bódé, 
Köztársaság u. 94. Nyitva: 
H – Szo: 8-18 óráig. < 
06/30/579-3466

Roncs autót, akkumulátort, 
fém- elektronikai hulladékot 
vásárolok. Lomtalanítást válla-
lok. < 06/30/544-7377

Agancsvásár! Hullott szar-
vasagancsot 7000 -18.500 Ft/
kg-ig, trófeákat 100.000 Ft/
db-ig vásárolok engedéllyel. < 
06/30/611-3866

Városi keresztút lesz Devecserben 

március 17-én 14 órai kezdettel a 

templomtól a kápolnáig! Mindenkit 

szeretettel várunk!

Készpénzért veszek bakelit 

lemezeket, diafilmeket, diavetítőt, 

régi pénzeket, kitüntetéseket < 

06/30/194-9356

Eladó, jó állapotú, kinyitható, ágy-

neműtartós kanapé irányár: 15.000 

Ft, JYSK-es baby utazóágy, újszerű: 

7.000 Ft, ülő babakocsi: 3.000 Ft < 

06/20/566-8269

Költözés miatt eladó bútorok, egyéb 

lakás berendezési tárgyak, vadászru-

hák és hagyaték. < 06/30/646-1077

ÁLLAT
120-150 kg-os hízók eladók. 450 

Ft/kg. Borszörcsök. Szállítás meg-

oldható. < 06/30/341-7475

Előnevelt csibe megrendelhető 

Bakonygyepes, Bakony utca 28. < 

88/242-136, 17 óra után

25 kg-os malacok eladók. < 

06/70/339-5401

Kendermagos kakasok eladók (kb. 

4 kg) továbbtartásra is, ugyanitt 

választós malacok (10 db) Devecser-

ben. < 06/30/957-7696

Malacok eladók. Szállítás megold-

ható. < 06/70/522-3539

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

ELADÓELADÓ

06-70/524-5481

Többféle tevékenységre alkalmas (iroda, szolgáltatás, egyéb)

27 m2-es helyiség
Ajka legforgalmasabb helyén, 

a városközpontban.

OTTHON ingatlaniroda
Ajka, Rákóczi u. 17.,  Tel: 06 20/9418-302

A Margó Szépségszalon épületében (Lakásszövetkezettel szemben)

18 év tapasztalatával!
Keresünk ajkai lakásokat és családi házakat!
Értékesítésünk esetén a jutalékunk 2% helyett mindössze  1%.

03.09-12.31-ig

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
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CNC gépekre
gépkezelõket és 
szakképzett CNC 

forgácsoló 
szakembereket

keres műszakos
munkarendbe.

Bővebb információ:
info@tfcnc.eu

06-30/853-8620

Családi vállalkozás

fényképes önéletrajzokat az
info@bakonyikalandpark.hu
e-mail címre várjuk.

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

CNC gépkezelőket, gépla-
katos karbantartót kere-
sünk sárvári munkahelyre. 
Hosszútávú munkalehe-
tőség, kiemelten magas 
bérezéssel. Utazási költ-
ségtérítés vagy igényes, 
díjmentes szállás biztosí-
tott. < 06/70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com

Mikrobiológiai laboráns pozíci-
óba munkatársat keres a Gallus 

Baromfitenyésztő és Keltető 
Kft. Feladatok: mikrobiológiai 
és szerológiai laborvizsgála-
tok elvégzése, adminisztráció, 
tápközegek készítése, akkre-
ditált követelményeknek meg-
felelő munkavégzés. Elvárás: 
Szakirányú végzettség és/
vagy laboratóriumban szer-
zett tapasztalat. Önéletrajzát 
a hr@gallus.hu e-mail címre 
várjuk.

E-mail:          t.horvath@schwa-medico.com
Személyesen:    Ajka, Téglagyári út 21.
          alatti irodánkban.

Jelentkezés az alábbi módokon lehetséges:

Érdeklődni:
06 20/483 00 56 telefonszámon.

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
  • Szakirányú végzettség

  • Szakmai tapasztalat

GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS
  • félautomata és automata gépek
    programozása, üzemeltetése, karbantartása

  • részvétel új termék bevezetésében,
    berendezések telepítésében, műszaki
    folyamatok támogatásában

  • Középfokú / technikusi végzettség

  • Termelő berendezések
    működtetésében szerzett tapasztalat

  • Számítógépes ismeretek

GÉPKEZELŐ, -BEÁLLÍTÓ
  • Középfokú / szakmunkás végzettség

  • 3 műszakos munkarend vállalása

OPERÁTOR
  • 8 általános iskolai végzettség

  • jó kézügyesség, pontos munkavégzés

   • Forrasztásban szerzett gyakorlat

Elvárások:

Feladatok:

Elvárások:

Elvárások:

Elvárások:

Előny:

A Schwa-Medico Kft. többféle orvostechnikai eszköz és 
trafógyártással foglalkozó ajkai vállalat. A termelés folyamatos 
bővítése érdekében az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

Folytatás az 9. oldalon

Folytatás az 7. oldalról

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

Hitelek! Kiválasztjuk Önnek a 
legalacsonyabb kamattal és 
költséggel a bankok ajánlatai 
közül bármely célra, ingyenes 
ügyintézéssel. Heizlerné Köles 
Lívia, Federal Credit Union Zrt. 
(En-l-100/2011) alvállalkozója. 
< 06/30/403-7009

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

Duguláselhárítás kame-
rás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül! Bihary Hubert 
06/20/984-4667

Cserépkályhák, kandallók, 
kemencék építése, javítása. < 
06/70/326-5436

Ácsmunkát vállalunk, új-régi 
tetők készítése, javítása, 
bádogozás. Kiülők, teraszok 
készítése. Tetőtér beépítése, 
gipszkartonozás. < 06/70/344-
7787

Kőműves munkát, burkolást és 
egyéb építőipari munkák széles 
skáláját vállaljuk ingyenes 
helyszíni felméréssel. Hívjon 
bizalommal! < 06/30/999-
2815

Metszést, fakivágást válla-
lok 20 év tapasztalattal. < 
06/70/953-2270

Gépi földmunkát mini árokásó-
val, kőműves munkát, építő-
anyagok szállítását 3,5 tonnás 
billencs teherautóval vállalok. 
< 06/20/918-7965

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

Nyomtass velünk otthonról, 
profi minőségben! Igényes 
névjegykártyától a többol-
dalas prospektusig. 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

Furgonok, kisteherautók, 
személygépkocsik bérelhe-
tők kedvező feltételekkel. < 
06/30/946-8307

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátás szervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. < 06/70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

ÁLLÁST KÍNÁL
Pizzafutárt keresünk! Csopak 
Vendéglő Ajka < 06/70/588-
8099

Karosszérialakatost, autó-
szerelőt veteránautók resta-
urálására ajkai munkahelyre 
felveszünk. Lehet nyugdíjas 
vagy részmunkaidős is! < 
06/20/966-2611

Bakonygyepesi töltőállomásra 
dolgozni akaró munkájára 
igényes munkatársat keresek 
kereskedelemben való jár-
tasság illetve kereskedelmi 
eladói végzettség előnyt jelent. 
Érdeklődni személyesen illetve 
a < 06/70/363-6265

Zalaco Zrt ajkai üzemébe 
sofőr munkatársat keresünk. 
Jelentkezni személyesen Ipari 
Park 2/5 vagy telefonon < 
06/20/237-4086

Ajkai vendéglátó egységbe 
éves állásra pultos hölgyet 
keresek. < 06/20/371-8859

Szobafestőt alkalmaznék 
hosszú távra. < 06/20/313-
2119

A kislődi Sobri Jóska Élmény-
park kollégákat keres az 
alábbi munkakörökbe: animá-
tor, karbantartó, takarító. A 
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Folytatás az 8. oldalról

ÁLLÁST KÍNÁL
Szlovákiában működő nyomda 
munkatársakat keres állandó 
munkaviszonyba - nyom-
dász, gépmesteri pozícióban. 
Jelentkezni az
o r d e r @ a d c - m e d i a . e u , 
illetve < +421 905 283 689
telefonszámon lehet.

Sopronkövesdre munka-
erő-kölcsönzés keretében, 
azonnali belépéssel bizton-
ságiöv-összeszerelő kollégá-
kat keresünk. Versenyképes 
bérezés, céges buszjárat, 
ingyenes szállás lehetőség. 
Információ és jelentkezés: 
< 06/70/608-6252 vagy 
0670/773-6273

A Gallus Kft. állategészség-
ügyi technikust keres barom-
fitelepeire. Feladatok: baromfi 
immunizálása, vakcinázás, 

mintavételek, vérvételek, cső-
rözések, egyéb állategész-
ségügyi feladatok elvégzése. 
A munkakör betöltésének 
feltétele: B kat. jogosítvány. 
A munkakör szakképzettsé-
get nem igényel. Jelentkezni: 
< 06/70/934-2698 telefon-
számon vagy a hr@gallus.hu 
e-mail címen lehetséges.

Ingatlaniroda alkalmazot-
tat keres fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék). < 
06/30/650-6088

Önállóan dolgozni tudó kőmű-
ves végzettségű szakembert 
felveszünk. < 06/30/494-5585

Az Ajkai Borsos Miklós Álta-
lános Iskola azonnali kezdés-
sel napi 8 órás munkaidőre 
takarítót keres. További felvi-
lágosítás 8-15.30 között a < 
88/510-780-as telefonszámon 
kérhető.

Kőműves segédmunkást kere-
sek hosszú távra. < 06/20/924-
6979

Takarítónőt felveszünk ajkai 
munkahelyre állandó délelőt-
tös 8 órás munkarendbe, ajkai 
lakos személyében. Érd: mun-
kanapokon 10-12 óra között. < 
06/30/324-7221

Ajkai telephelyünkre két 
műszakos munkarendbe kere-
sünk munkatársakat. Csa-
ládias légkör, versenyképes 
fizetés. < 06/70/222-1515

Azonnali kezdéssel pul-
tost keresünk fagyizóba. < 
06/20/241-5101

92 éves, magát ellátni képes néni 
mellé megbízható hölgyet kere-
sek. (lehet nyugdíjas is) Ajkán, 
délutánra. Háztartási munkát 
nem kell végezni. < 06/20/225-
0551

Ajkai és tapolcai partnereinkhez 
keresünk 2 illetve 3 műszakba 

munkavállalókat:

•  Betanított galvanizáló

•  Ponthegesztő

•  Gyártósori összeszerelő

•  Raktáros

•  Fémsajtoló-gépkezelő

•  Szigetelőanyag-gyártó munkatárs

  70/66-55-297 • 70/66-55-251

A külföldi munka így is, úgy is 
megfordul sok magyar fejében, 
mindenféle végzettségtől és mun-
katerülettől függetlenül. Bár 
vannak, akik újdonság iránti 
vágyból, a legtöbben mégis meg-
élhetés miatt döntenek amellett, 
hogy külföldön fognak dolgozni. 
Általában több végzettséggel és 
tapasztalattal is kemény kihívás 
lehet egy olyan munkát találni, 
ami miatt megéri kimenni, azon-
ban vannak olyanok, akik még 
keményebb fába vágják fejszéjü-
ket: azok, akik nyelvtudás nélkül 
vágnak bele mindebbe.
Így keress külföldi munkát!
Ajánlatokat találni nem nehéz, 
hiszen napjainkban már az  állás-
portálokon ugyanúgy lehet keres-
ni külföldi munkahelyeket, mint 
ahogy belföldieket keresnénk – ál-
talában külön jelölés is segít minket 
ebben, hiszen tényleg teljesen elfo-
gadott lett, hogy aki Magyarorszá-
gon állást keres, az nem biztos, hogy 
itthonra keres, attól, hogy itthonról 
keres.
Ha valaki folyékonyan beszéli egy 
ország anyanyelvét, akkor az adott 
ország  állásportáljain is szétnézhet 
természetesen. Ha csak  angolból 
van olyan szinten, akkor is érdemes, 
hiszen nem ritkák manapság az an-
gol nyelvű  álláshirdetések, legyen 
szó bármelyik országról. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezdők többsé-
gében magas fokú, jól használható 
nyelvtudással rendelkeznek, ezért 
náluk az a bevett szokás, hogy köz-
vetlen a munkáltatón keresztül pá-
lyáznak meg egy állást, és maguktól 
intézik a kiköltözést is. 
Ha viszont nincs komolyabb nyelv-
tudásod, akkor ez sajnos ebben a 
formában nem teljesen fog működ-

ni. Szerencsére viszont több céget is 
lehet találni, akik  külföldi munka-
erő-közvetítéssel foglalkoznak. Attól 
függően, hogy mennyi segítségre 
van szükséged, van olyan, ami csak 
egyszerű toborzó és közvetítői mun-
kát végez, de olyat is lehet találni, 
aki támogat a kiköltözéstől kezdve 
az első lépések megtételéig (lakáske-
resőket, nyelviskolákat ajánl, mesél 
az adózásról és biztosításokról, segít 
a papírmunkában, stb.). Akár köz-
vetítővel, akár saját erődből vágsz 
neki a kihívásnak,
ami abszolút alap és mindenképp 
fontos, hogy meglegyen, az a mun-
kaszerződés.
Ha bármiféle sérelem ér (nem fi zet-
nek ki rendesen, nem jól bánnak ve-
led, mint dolgozóval), ezzel a doku-
mentummal tudod igazolni magad.
Ha nem beszéled a célország nyel-
vét, szánj időt egy megbízható köz-
vetítő keresésére, nyugodtan kérde-
zősködj és érdeklődj sokat – inkább, 
minthogy átverjenek, vagy hogy ne 
érje meg a kiutazás! Ne feledd, hogy 
egy  külföldi munka  gyökeresen 
megváltoztatja az életed.
Olvasd el, mi az 5 legfontosabb 
kérdés, ha külföldi munkát kere-
sel!
Egyből a mélyvíz
A  külföldi munkavállalás  már ön-
magában nagy mélyvíz, hiszen egy 
ismeretlen kultúrába, más ország 
emberei közé csöppensz be egyik 
pillanatról a másikra, és még az-
előtt dolgozni kezdesz, hogy meg-
szoknád azt a teljesen új világot, 
ahová kerültél.
Tájékozódj az országról még az-
után is, hogy a kiutazás döntése 
megszületett!
Egyrészt, hogy ne érjen semmi meg-
lepetés, másrészt, hogy tényleg min-

den úgy van-e, ahogy gondoltad. 
Inkább gondold meg magad még 
a kiutazás előtt, minthogy valami 
ott helyben ne süljön el jól – lehet, 
elég nehéz lesz visszacsinálni.
Miről érdemes tájékozódni, mi-
előtt külföldre mész?
    • Lakás árak/bérek
   • Rezsiköltség
   • Adózás

   • Szociális juttatások
   • Szükséges iratok (Európai Uni-
ón belül személyigazolvánnyal lehet 
utazni, de hivatali ügyek intézésé-
hez kettő igazolvány kell!)
   • Utazás költsége (benzin vagy 
bérletek árai)
   • Mindennapi cikkek árai (élelmi-
szerek, tisztítószerek)
   • Nagykövetségek elérhetőségei
   • Egészségügyi biztosítás
   • Nyelvtanulási lehetőségek
Elég ellenmondásosnak hangoz-
hat, hogy valaki a  nyelv ismerete 
nélkül megy ki dolgozni és élni egy 
külföldi országba. Csodák termé-
szetesen nincsenek, sokak még vagy 
a kiutazás előtt adják fel a remény 
– például, mert nem találnak meg-
felelő munkát, anyagi helyzetük 
nem megfelelő, túlsúlyba kerülnek 
a kételyek és félelmek, stb. -, vagy 
rosszabb esetben ott helyben áb-
rándulnak ki a külföldi varázsból, 
talán a kultúrsokk miatt, mert nem 
olyan munkát végeznek, amilyet 
megérdemelnének, vagy nemes egy-
szerűséggel a honvágy miatt.
Bár ez egy tényleg eléggé labilis 
téma, és teljesen emberfüggő, ki-
nek mennyire tetszik meg a külföldi 
munka és élet, ettől még közel sem 
lesz lehetetlen. Ambíciókkal, maxi-
malizmussal, motivációval és ke-
mény munkával nagyon sok dolgot 
el lehet érni – ha viszont nem beszé-
lünk, és nem is szeretnénk beszélni 
egy adott ország anyanyelvén, egyik 
sem ér semmit, és sehová sem fo-
gunk haladni.
A nyelv elsajátítása
Fontos leszögezni, hogy tényleg 
nulla, vagy legalábbis eléggé mini-
mális  nyelvtudással igencsak kevés 
esély van  szellemi munkát találni, 

tehát leginkább akkor gondolkoz-
zunk ebben a megoldásban, ha 
a  fi zikai munkavégzés  nem okoz 
gondot. 
Érdekes stratégiának hangozhat 
az, ha valaki úgy dönt, ő majd 
kint, munka közben/mellett tanulja 
meg az adott nyelvet. Ez több szem-
pontból is rossz ötlet. 
Nyelvtudás nélkül  csak nyelvtu-
dás nélküliek közé kerülhetünk, az 
anyaország nyelvét ők sem beszélik 
sokkal jobban, mint mi magunk, tő-
lük vagy minimális, vagy helytelen 
dolgokat sajátíthatunk csak el (vagy 
mindkettőt).
Ha  munka közben  nem megy, ak-
kor menni fog  munka után? Lé-
teznek szerencsére  esti nyelvórák, 
ezek hatékonyságával kapcsolatban 
viszont kételyek merülhetnek fel. 
Ha találunk is  nyelvtudás nélkül 
végezhető munkát, valószínűleg 
hosszú műszakokban kell dolgoz-
nunk, és 10-12 óra tömény munka 
után jóval nehezebb lesz egy nyelv 
elsajátítására koncentrálni. A  hét-
végi nyelvórákkal hasonló a helyzet: 
ott az egyetlen pihenési alkalomtól 
fosztanánk meg magunk, és a hét 
összes napján, egyfolytában kime-
rültséggel kellene küzdenünk (már 
ha hétvégén nem kell alapból is 
dolgozni).
Sokkal ésszerűbb tervnek hangzik 
először itthon tanulni valamennyi 
ideig a nyelvet. Legalább fél évet 
érdemes aktívan erre fordítani, míg 
egy alap szintre eljutunk, megtanul-
juk az alapkifejezéseket, és már ki 
tudjuk fejezni magunkat egy mini-
mális szinten hétköznapi szituáci-
ókban.
A tökéletes kombináció, ha fel-
szedsz egy erős alapot még Ma-
gyarországon, és folytatod a tanu-
lást odakint.
Nagyon sok energiát és időt meg-
spórolsz magadnak – arról nem is 
beszélve, hogy a  munkaerőpiacon 
is annál nagyobb esélyekkel indulsz, 
minél nagyobb az a bizonyos alap.
Ha mégis a célországban szeretnénk 
megtanulni a nyelvet, érdemes lehet 
néhány héttel hamarabb kiutazni, 

és ez alatt az idő alatt be is iratkozni
valamilyen nyelvi kurzusra. Az első
munkanap is sokkal gördülékenyeb-
ben megy majd, és nagyobb eséllyel
kerüljük el a kínos szituációkat, ha
úgy állítunk oda, hogy már van
némi hasznosítható alapunk.
Milyen munkákra számíthatunk
nyelvtudás nélkül?
   • Gyári munkás, operátor
   • Összeszerelő
   • Segédmunkás
   • Konyhai, éttermi kisegítő
   • Mezőgazdasági munka
   • Takarító
Mint ahogy fentebb is említve lesz,
ha tényleg  nyelvtudás nélkül  vá-
gunk bele ebbe, fontos találni
egy  közvetítő céget, vagy legalább
egy ismerőst/rokont – az első lépé-
sekhez elengedhetetlen valaki, aki
ismeri a nyelvet és tud  kommuni-
kálni helyettünk  is.  Angliában  pél-
dául szükség van helyi bankszámlá-
ra, hogy munkába tudj állni. Csak
gondolj bele, hogy bankszámlát
nyitni még magyarul is bonyolult…
A nyelvtudás nélküli külföldi mun-
kavégzés  legfeljebb csak átmeneti
megoldásnak megfelelő. Senkinek
sem célja ugyanazt az – általában
monoton – munkát végeznie éve-
ken keresztül hosszú műszakokban,
mindenféle előrelépési lehetőség nél-
kül. Márpedig ahhoz, hogy feljebb
tudjunk haladni a ranglétrán, egyre
több és több kommunikáció, így pe-
dig nyelvtudás is kell majd. Ha nem
szeretnénk benne ragadni az előbb
említett szituációban, két lehetőség
van: vagy komolyabban elsajátítjuk
az adott nyelvet, vagy hazaköltö-
zünk. Mind a kettő járható út: ko-
molyabb elsajátítás után nyilván
már szélesebb lesz a lehetőségek
skálája: feljebb tudunk menetelni
a  ranglétrán, képesek leszünk fele-
lősségteljesebb pozíciókat betölteni,
és mindezzel természetesen a kéz-
hez kapott anyagiak is növekednek.
Ha pedig valakinek “csak” az volt a
célja, hogy pénzügyileg összekapar-
ja magát külföldön, nyilván annak
a hazaköltözés is szép kimenetel.
forrás: cvonline.hu

Külföldi munka nyelvtudás nélkül – lehetséges?
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Amennyiben már elkezdtél dol-
gozni, akkor az adóbevallásodra 
is gondot kell fordítanod.
A személyi jövedelemadó (röviden 
szja) értelmében ugyanis minden 
magánszemélynek a jövedelme 
után adóznia kell, így járulva hozzá 
a közteherhez, valamint biztosítva 
ezzel az adóbevételt az állami és az 
önkormányzati költségvetés számá-
ra. Erről pedig minden évben adó-
bevallást kell készíteni.
Mennyi az szja mértéke?
A személyi jövedelemadó mértéke 
15%, így ennyi adót vonnak le a fi -
zetésedből. Ez azt is jelenti továbbá, 
hogy nem csak a fi zetésünk, hanem 
bármiféle jövedelmünkből (pl. ha 
bérbe adjuk/eladjuk a lakásunkat, 
stb.) 15% adót vonnak le.
Milyen változások lépnek életbe 
2018-tól?
Fontos változás, hogy 2018. ja-
nuártól megszűnik a munkáltatói 
adómegállapítás, ami azt jelenti, 
hogy a 2017-es évre vonatkozóan 
már nem készítheti el a munkáltató 
a munkavállalók helyett a személyi-
jövedelemadó-bevallást!
Nem kell azonban nagyon meg-
ijedni, mivel a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) automatikusan 
elkészíti az szja-bevallás terveze-
tet, mindenféle külön kérvényezés 
nélkül.
Hogyan nyújthatom be az adóbe-
vallásomat?
Szerencsére többféle megoldás nyí-
lik arra, hogy elkészítsük és beadjuk 
az adóbevallásunkat.
1. Egyrészt már fentebb említettük, 
hogy a  NAV automatikusan elké-
szíti a tervezetet, így nekünk csak 
át kell néznünk és jóvá kell hagy-
nunk az adatokat, melyre 2018. 
március 15-től van lehetőségünk 
az  eSZJA  oldalon. Ha nincs ügy-
félkapunk, akkor március 19-ig 
kérhetjük a tervezet postázását az 
alábbi módokon:
a) levélben – fontos, hogy adjuk 
meg az adóazonosító jelünket és a 
születési dátumunk;
b) SMS-ben a 06 (30) 344 4304 
számra elküldött:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközé
éééhhnn
(SZJA rövidítés mellett az adóazo-
nosító jellel és a születési dátum-
mal)
c) telefonon a 1819-es hívószámon, 
valamint
d) a NAV ügyfélszolgálatain.
Amennyiben az adatok ellenőrzésé-
ről megfeledkezünk, akkor a NAV 

május 22-vel adóbevallássá minősí-
ti át a tervezetet. Viszont minden-
képp érdemes megnézni, hogy he-
lyesen szerepelnek az adatok, mert
ha nem, az már a mi felelősségünk!
2. A másik megoldás, ha magunk-
nak készítjük el a bevallásunkat.
Ehhez a 17SZJA nyomtatványt
kell kitöltenünk és feladnunk. A
nyomtatványt elkészíthetjük a  Re-
gisztráció nélküli online felüle-
ten, vagy  letölthetünk üres SZJA
nyomtatványt, illetve kitölthetjük
az  Általános nyomtatványkitöltő
programmal.
a) Elektronikus úton abban az eset-
ben tudjuk feladni a bevallásunkat,
ha rendelkezünk Ügyfélkapu re-
gisztrációval.
b) Postai úton a fent említett prog-
ramok segítségével elkészített beval-
lást kell kinyomtatni
Adó 1+1 százalék felajánlása
Magánszemélyként az adónk 1%-át
felajánlhatjuk egy civil szervezet-
nek, illetve további 1%-ot pedig egy-
háznak vagy kiemelt költségvetési
előirányzatnak.

Az szja 1+1%-át elektronikusan az
eSZJA segítségével, valamint papí-
ron az  17EGYSZA  jelű nyomtat-
ványon is fel lehet ajánlani az szja
bevallással együtt, vagy akár attól
elkülönülten is.

Milyen határidőkre kell fi -
gyelni?
2018. január 31.
munkáltatói igazolások kiadása
2018. február 15.
adókedvezményre jogosító igazolá-
sok kiadása
2018. március 15.
elektronikusan elérhetővé válik a
NAV által automatikusan készített
tervezet
2018. március 19.
az ügyfélkapuval nem rendelkezők
eddig kérhetik a tervezet postai
úton való megküldését
2018. április 30.
a NAV értesítést küld a befi zetendő
vagy visszaigényelhető adó össze-
géről
2018. május 22.
2017-es jövedelmekről szóló adóbe-
vallás beadási határideje!

Idén is mindenkinek késedelem-
mentes adóbevallást kívánunk! : )

Forrás: cvonline.hu

Adóbevallás 2018: 
határidők és tudnivalók 
magánszemélyeknek

Jelentkezés:
AJKA, SZABADSÁG TÉR 20., Héliosz üzletház emelet 
Hívjon minket, vagy küldjön SMS-t és visszahívjuk:

+36 30 332 5468   I  +36 30 531 5569 
ajka@hrcv.hu

Barátságos, segítőkész ügyintézés!

MUNKÁT KERES? SZERETNE VÁLTANI? 
SEGÍTÜNK!

Azonnali munkakezdéssel munkatársakat 
keresünk ajkai partnereink részére:

BETANÍTOTT MUNKA 
SZAKMUNKA

VÁRJUK MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓK 

JELENTKEZÉSÉT IS!

                     Diákmunka

A devecseri 
Hangya ABC

eladó-pénztáros
munkakörbe
munkatársakat keres.

Jelentkezni:
06-30/946-3112

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó
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Jelentkezni munkanapokon 9-15 óráig, tel.: +36-70/609-5374

felvételt hirdet

ács, ács, kőműveskőműves
munkakörbe, folyamatos éves állásramunkakörbe, folyamatos éves állásra

Ajka legnagyobb és egyik 
legjobban fi zető munkáltatója 

bővülő csapatába új 
munkatársakat keres:

Ismerje meg munkaköreinket, jöjjön el hozzánk  
felvételre bármely hétköznap reggel 8:00-ra 

vagy jelentkezzen telefonos interjúra: 

06 20 382 8870
karrier@lebelier.hu

8400 Ajka,
Gyártelep

egységvezető
– termelésben szerzett vezetői tapasztalattal

robotkarbantartó
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

targoncavezető
– targoncavezetői engedéllyel és tapasztalattal

gépi forgácsoló
– szakirányú szakmunkás végzettséggel

villanyszerelő
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

kontroller
– felsőfokú pénzügyi - számviteli végzettséggel

szerszámkészítő
– pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Manapság egyre több diák vállal 
munkát az iskola mellett vagy 
szünidőben, mert szeretne egy kis 
zsebpénzhez jutni, hogy kevésbé 
függjön a szüleitől, vagy, mert a 
nyári fesztivál belépőket a saját 
pénzéből szeretné fi nanszírozni. 
Azonban a diákmunka vállalás-
nak is szigorú feltételei vannak, 
továbbá érdemes tisztában lenni 
az adózásával is.

Miért jó a diákmunka?
Neked:  Számodra azért jó dolog, 
mert már iskola mellett is lehe-
tőséged nyílik úgy pénzt keresni, 
hogy  rugalmas beosztással  és hoz-
záállással kezelnek téged, tehát 
nem kötelességed minden nap reg-
gel 8-tól délután 5-ig bent lenned, 
hiszen csak egy körülbelüli heti 
óraszámot kell teljesítened, de lé-
nyegében te osztod be magadnak, 
hogy mikor jársz dolgozni, és mikor 
nem. Amennyiben kötődik a mun-
ka ahhoz is, amit tanulsz, és ami-
vel a jövőben foglalkozni szeretnél, 
még jobb, hiszen  gyakorlatot szer-
zel, ami a későbbiekben nagyon fon-
tos lesz, mert sok munkáltató nem 
is igazán a papírt, inkább a tapasz-
talatot várja el. Ha elég ügyes vagy, 
akkor ahol diákmunkát vállaltál, 
tanulmányaid befejezése után, akár 
főállásba is felvehetnek – bár ez 
nem mindenhol adatik meg, de sze-
rencsére egyre több helyen van ilyen 
lehetőség.  Illetve bizonyos területe-
ken, ahol munkaerőhiány van, és 
egyáltalán nem találnak főállásba 
embert, oda bizony diákmunkást 
fognak keresni, tehát viszonylag sok 
opciód van  magadnak is találni 
egy állást. Kicsit belekóstolhatsz 
a munka világába, környezetébe, 
és számos akadállyal találhatod 
szemben magad, ami megerősít és 
a későbbiekben már könnyebben 
fogod átlépni őket. Hozzászoksz 
ahhoz, hogy egyfajta rendszeres-
ség van az életedben, kicsit még le 
is terheled magad, ami szintén jó, 
hiszen azt addig kell, amíg még fi -
atal az ember. Kapcsolatokat tudsz 
kiépíteni, amik a jövődben szintén 
nagyon nagy szerepet játszhatnak, 
továbbá olyan tudásra is szert te-
hetsz, amit még az iskolától sem 
feltétlenül kapsz meg. Lehetőséged 
adódik átültetni a gyakorlatba azt, 
amit elméletben tanultál.  Pozití-
vum  a diákmunkások számára az 
is, hogy most már ők is kaphatnak 
szabadságot, méghozzá fi zetettet. 
Továbbá növekszik a minimálbér is, 
idén januártól bruttó havi 138 ezer 
forint  lett, ami órabér esetén 794 
forint.  Fontos tudnivaló  még, hogy 
amennyiben már leérettségiztél 
vagy lediplomáztál, és még azon a 
nyáron is szeretnél diákmunkát vál-
lalni, megteheted. Mivel a diákiga-
zolványod a befejezett tanév utáni 
október 31-éig érvényes, így még te 
is diák vagy addig, függetlenül attól, 
hogy már nem tanulsz.
A munkáltatónak: Nekik azért is jó, 
mert sokkal kevesebbet kell egy di-
ákmunkás után adózni, nincsenek 
adminisztrációs dolgaik, sőt, még 
a kiválasztásnál sem mindig szük-
séges HR-es kolléga hozzá. A diák-
szövetkezetek felkeresnek a jelentke-
zésed után, megkérdeznek néhány 

az állással kapcsolatos dologról és 
ők már tudni is fogják, hogy alkal-
mas vagy-e a munkára vagy sem. 
Természetesen vannak olyan cégek, 
ahol még ezek után is részt kell ven-
ned állásinterjún, de általában, leg-
inkább az alkalmi munkák esetében 
ilyenre már nem kerül sor.
Mi kell ahhoz, hogy jelentkezhess 
diákmunkára?
Betöltötted 16. életévedet
Ha még nem vagy 16, de szünidő 
van, már elmúltál 15, és nappali 
tagozatos tanuló vagy
18 év alatt csak törvényes képviselő 
hozzájárulásával létesíthetsz mun-
kaviszonyt!
Alapvetően már a jelentkezéshez is 
meg kell felelni bizonyos előírások-
nak, de mivel nagy valószínűséggel 
egy diákszövetkezeten keresztül ta-
lálsz majd munkát, ez sokban meg-
könnyíti a helyzetedet. Azonban a 
sikeres felvétel után is van még te-
endő, hiszen nem minden terhet tud 
levenni a válladról a szövetkezet.
Felvétel utáni teendők
Miután megtaláltad a számodra 
megfelelőt, jelentkeztél rá, és fel is 
vettek, be kell menned a diákszö-
vetkezetbe, hogy belépj és köss raj-
tuk keresztül egy munkaszerződést. 
Ehhez a folyamathoz szükséged lesz 
többek között az  érvényes diákiga-
zolványodra, személyigazolványod-
ra, TAJ – kártyádra, adókártyádra 
és a bankszámlaszámodra. Ameny-
nyiben még nem rendelkezel adó-
kártyával, akkor igényelned kell azt 
a NAV oldaláról letölthető nyom-
tatvány segítségével. Ezt követően a 
szövetkezet oldaláról töltsd le a  je-
lenléti ívet, amelyet minden hónap-
ban vezetned kell, majd a következő 
hónap első munkanapján kötelező-
en le kell adnod ahhoz, hogy meg-
kaphasd a fi zetésed. Erre általában 
e-mailben is van lehetőséged, tehát 
nem muszáj beutaznod minden al-
kalommal, mikor le szeretnéd adni. 
Egyedül arra kell fi gyelni, hogy 
mindenképp jól olvasható legyen, 
ezért érdemes szkennelve bekülde-
ni. Itt azonban még mindig nem ért 
véget a teendőid listája. Az valóban 
igaz, hogy rengeteg mindenben se-
gít, ha egy diákszövetkezet tagja 
vagy, viszont az adóbevallásodat 
még ők sem fogják megcsinálni. Azt 
neked kell minden év május 20-áig 
elkészítened, és benyújtanod. Lehe-
tőséged van arra is, hogy ezt az il-
letékes személyekkel megcsináltasd, 
és le is ellenőrizheted azt. Minden 
egyéb adózással kapcsolatos infor-
mációt megtalálsz a  NAV  oldalán, 
attól függően, hogy  milyen mó-
don foglalkoztatnak  téged, tehát 
munkaviszonyban, munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszonyban, 
háztartási alkalmazottként vagy 
éppen egyszerűsített foglalkoztatás 

keretében. Az első fi zetésed alkal-
mával levonásra kerül a szövetkezet
tagsági díja, amely bár változó, de
többnyire 500 és 1000 forint között
mozog. Ezt a szövetkezetből való ki-
lépésedkor vissza is fi zetik.

Mit nem tehetnek meg veled, ha di-
ákmunkás vagy?
18 év alatt, tehát fi atalkorúként
  A munkát vállaló fi atalkorú
diák  nem végezhet éjszakai mun-
kát, ami 22:00-06:00-ig tart. Ezen
kívül nem dolgozhat rendkívü-
li munkaidőben, ami azt jelenti,
hogy napi 8 óránál többet nem fog-
lalkoztathatják. Abban az esetben,
ha a tanuló egyszerre több helyen
is dolgozik, össze kell adni a külön-
böző helyeken eltöltött munkaidejét
és így sem szabad túllépnie a napi
8 órát. A pihenőnapok nem lehet-
nek egyenlőtlenül elosztva, hetente
legalább 2 napot meg kell adni a
diáknak. Amennyiben a munkavég-
zés ideje meghaladja a 4 és fél órát,
úgy 30, míg 6 órát való meghaladás
esetén legalább 45 perc szünetet kell
biztosítani, valamint két egymást
követő munkanap között minimum
12 órának kell eltelnie. Akkor, ha a
munkáltató nem pihenőnapot, ha-
nem pihenőidőt biztosít, az akkor
sem lehet kevesebb 48 óránál.
18 év felett
Amennyiben a napi munkavégzés
ideje meghaladja a  6 órát, akkor
legalább 20, ha a napi 9 órát, akkor
pedig minimum 25 perc munkaszü-
neti időt kell biztosítani a diáknak.
Két egymást követő munkanap kö-
zött pedig legalább 11 órának kell
eltelnie. Az éjszakai munka, a túl-
óra, valamint a rendkívüli munka-
idő 18 év felett már nem tilos.
Egyenlő bánásmód és jogsérelem
természetesen a diákmunkásokat
is megilletik azon  jogok, miszerint
nem kaphat kevesebb bért, mint
azon kollégája, akinek munkaköre
és munkaköri feladatai megegyez-
nek az övével, mindösszesen azért,
mert diákként dolgozik. Ezen felül
bármiféle probléma esetén érdemes
először a munkáltatóval beszélni,
azonban ha ez nem eredményes,
úgy fordulhatunk a  közigazgatási
és munkaügyi bírósághoz  is – bár
itt elég csekély eséllyel indul a diák
tapasztalatlanságából kifolyólag -,
vagy a járási hivatalok munkaügyi
ellenőrzését ellátó szervezeti egysé-
geihez.
Összességében tehát nagyon hasz-
nos, hogy szövetkezeteken keresztül
lehet álláshoz jutni, és sok mindent
megcsinálnak nekünk, amivel ren-
geteg terhet vesznek le a vállunkról,
de jó, hogy ha tisztában vagyunk a
főbb szabályokkal, jogainkkal, illet-
ve a további teendőinkkel.
forrás: cvonline.hu

Minden, amit a diákmunkáról tudnod kell



12 2018. március 9. ÁLLÁSBÖRZE

Veszprém megyei
márkakereskedés

GÉPKOCSI-GÉPKOCSI-
ÉRTÉKESÍTŐ,ÉRTÉKESÍTŐ,

SZERVÍZ-SZERVÍZ-
MUNKAFELVEVŐ,MUNKAFELVEVŐ,
FÉRFI ÜGYINTÉZŐFÉRFI ÜGYINTÉZŐ
MUNKATÁRSAKATMUNKATÁRSAKAT

KERESKERES
Fényképes önéletrajzokat 

a szerkesztőség
címére kérjük:

Jelige:
„Márkakereskedés”

A Bock Hungária Kft. Ajkán és
Noszlopon rendelkezik telephellyel. 
Ma már több mint 1000 kollégának
köszönhetjük cégünk töretlen sikerét 
az irodabútor alkatrészgyártás, mű-
anyag fröccsöntés, illetve fröccsöntő 
szerszámgyártás területén

8456 NOSZLOP, Külterület 02/12 hrsz.
06 (88) 505-850, info@bockhungaria.hu
8400 AJKA, Timföldgyári u. 17-19.
06 (88) 216-146,
E-mail: info@sks.hu

ELVÁRÁS: általános iskolai végzettség, jó kézügyesség, több műszakos munkarend vállalása, kitartás, szorgalom

Látogassa meg                                    oldalunkat is!Látogassa meg                                    oldalunkat is!

Válaszolunk a kérdéseire!Válaszolunk a kérdéseire!

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK BETANÍTOTT JELLEGŰ MUNKÁRA!

Érdeklődés, bővebb felvilágosítás, jelentkezés tesztírásra a Érdeklődés, bővebb felvilágosítás, jelentkezés tesztírásra a 06-70-520-741006-70-520-7410-es telefonszámon.-es telefonszámon.

Fröccsöntő gépkezelőFröccsöntő gépkezelő
ÖsszeszerelőÖsszeszerelő
Gyártásközi minőségellenőrGyártásközi minőségellenőr

TermeléstervezőTermeléstervező
ÖsszeszerelőÖsszeszerelő
AnyagmozgatóAnyagmozgató
((OKJ bizonyítvánnyal és érvényes jogosítvánnyal)OKJ bizonyítvánnyal és érvényes jogosítvánnyal)

ÖntvénymegmunkálóÖntvénymegmunkáló
KárpitosKárpitos

inspired by smart concepts

NOSZLOPRA:NOSZLOPRA:AJKÁRA:AJKÁRA:

A Junior ABC-be
hentes és

eladó-pénztáros
munkakörbe

munkatársakat keresünk.
Jelentkezni:

06-30/959-5481
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Érdeklődni személyesen vagy a 
+36-70/371-3295-ös számon.

Kapufa Vendéglőbe keresünk jó 
teherbírású, rugalmas munkaerőt 

az alábbi pozíciókba:

SZAKÁCS
PIZZASZAKÁCS

FUTÁR

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

AUTÓSZERELŐ
Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:
   • rendelkezel autószerelő szakmunkás végzettséggel
   • szeretsz teherautók és traktorok szervizelésével 
     és karbantartásával foglalkozni.
Előny:
   • Renault, Mercedes és MTZ tehergépkocsi és 
     traktorok ismerete.

RAKODÓ
Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:
   • megvan a 8 általános iskolai végzettséged
   • jó fi zikai állóképességgel rendelkezel, 
        terhelhető és rugalmas vagy
Előny:
   • hulladékgyűjtő- szállító OKJ-s bizonyítvány 
megléte.

PARKGONDOZÓ SEGÉDMUNKÁS
Te vagy a megfelelő jelöltünk, ha:
   • dolgoztál kertészetben, 
        vagy virágokkal, cserjékkel
   • szeretsz a szabadban dolgozni és alkotni
   • részt akarsz venni Ajka szebbé tételében
Mi vagyunk számodra a megfelelő, mert:
   • teljes munkaidőben foglalkoztatunk,
   • cafetéria és biztos munkahely. 

Amit kínálunk:
   • Teljes munkaidős, határozatlan idejű 
      munkaviszony
   • Hosszú távú, biztos munkalehetőség
   • Cafeteria
   • Stabil munkahely
   • Egyműszakos munkarend (hétfőtől – péntekig)
   • Utazási támogatás

Jelentkezni lehet önéletrajz leadásával 
2018. március 19-ig 

az „AVAR AJKA” Nonprofi t Kft. HR ügyintézőjénél 
(Ajka, Szent István u. 1/A.) vagy e-mailben 
(avarkft@avarajkakft.hu).

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL

Az  „AVAR AJKA”  
Nonprofi t Kft.
munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe,

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém megye 
határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
Amit kínálni tudunk

Feltételek

További kérdés esetén keressen bennünk bizalommal munkaidő-
ben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén.
Cím: Seton Hungary Kft., 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: Fax: Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

LEATHER, VALUE OF NATURE

Alapórabérek 985 Ft/h-tól!
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Mostanában egyre töb-
ben döntenek úgy, hogy 
szerencsét próbálnak a 
határon túl, hátha kül-
földön könnyebben el 
tudnak helyezkedni és 
olyan fi zetésért dolgoz-
ni, amiből már megélni 
is megtudnak. Azonban 
sokan úgy gondolkoznak, 
hogy csak néhány évre 
mennek ki, amíg anya-
gilag rendbe hozzák ma-
gukat, majd visszaköl-
töznek Magyarországra. 
Viszont ilyenkor felmerül 
a kérdés, hogy a kint töltött éveket 
beleszámolják-e a nyugdíjba vagy 
sem?

Számos bizonytalanságot hordoz 
magában az, amikor az ember kül-
földre megy munkát vállalni. Nem 
feltétlenül gondolunk már akkor a 
nyugdíjunkra, mikor kiköltözünk, 
akkor még általában rövidebb távú 
terveink vannak. Esetleg szándé-
kunkban áll hazajönni, vagy talán 
csak odáig látunk el, hogy sikerül-
jön egy saját életet újra, a nullá-
ról felépíteni. Azonban, érdemes 
valóban mindent végig gondolni, 
többek között azt is, hogy mi lesz a 
nyugdíjunkkal. Elvégre el fog jönni 
az az idő, amikor nem fogunk tudni 
dolgozni, így bizony nagyon jól fog 
jönni havonta az a pénz. A magyar 
államtól fogjuk megkapni – mert 
bizony, jár a külföldi munka után is 
a nyugdíj -, vagy attól az országtól, 
ahova mentünk, esetleg a felét in-
nen a felét onnan?
Más ország, más nyugdíjkorhatár
FONTOS!  Ez csak akkor érvényes, 
ha EU tagállamról vagy Svájcról, Iz-
landról, Liechtensteinről vagy Nor-
végiáról van szó.
Amennyiben X év Magyarországon 
való munkavállalás után kiköltö-
zünk például Németországba, és ott 
dolgozunk, és mindkét országban 
elértük azt a minimum évet, ami 
szükséges a nyugdíjhoz – ez min-
denhol más -, akkor jogosulttá vá-
lunk rá mindkét országból az adott 
helyen eltöltött évek után. Azonban 
érdemes tudni, hogy nálunk 65, míg 
a  németeknél 67 év a nyugdíjkor-
határ. Így bármelyik országban is 
legyünk, 65. életévünk betöltésekor 
még csak a magyar nyugdíjunkat 
tudjuk felvenni, a németre még vár-
ni kell, amíg 67 évesek nem leszünk. 
Ezzel mindenképp számolni kell, 
hiszen előfordulhat, hogy önma-
gában a magyar nyugdíj nem lesz 
elég, és nem fogunk tudni úgy élni, 
mint ahogy eredetileg elterveztük. 
Fontos az is, hogy amikor az az eset 
áll fent, hogy valahol külföldön, egy 
EU tagállamban dolgozunk, de ma-
gyar cég kiküldöttjeként vagyunk 
ott, akkor attól még a magyarorszá-
gi nyugdíjunkba számít bele.
Továbbá két módja van annak, 
hogy kiszámítsák a nyugdíjunk ösz-
szegét.
1. Arányosított uniós nyugdíj
Ebben az esetben arányosított ellá-
tásról  beszélünk, amikor az összes 
ország, ahol dolgoztunk és elértük 

a kellő mennyiségű munkaévet, 
kiszámolja, hogy mekkora nyugdíj 
járna nekünk, ha végig ott dolgoz-
tunk volna. Ezt aztán arányosítja, 
ahhoz, hogy valójában mennyit 
dolgoztunk ott.
2. Nemzeti nyugdíj
Előfordulhat az is, hogy egy adott 
országban olyan sok évet dolgoz-
tunk, hogy már alanyi jogon is kijár 
nekünk a nyugdíj. Ennek az össze-
gét is kiszámolják, ez egyfajta  füg-
getlen ellátás. 
Miután mindkettőt kiszámolták, 
azt a verziót fogják utalni nekünk, 
amelyik kedvezőbb a számunkra, 
tehát magasabb az összeg. Ezt min-
den ország, ahol munkavállalók 
voltunk végigcsinálja, ezáltal elő-
fordulhat, hogy egyes országokban 
a nemzeti, míg máshol az arányo-
sított uniós nyugdíj lesz a több, így 
lehetséges, hogy valahonnan az 
előbbit, máshonnan az utóbbit kap-
juk meg.

Mi történik, ha
a) kevesebb, mint 1 évet dolgoztunk 
egy adott országban
Ez miatt nem kell kétségbe esni, 
mert ezt a rövid időszakot, majd 
elszámolja egy olyan ország, ame-
lyikben több ideig voltunk munka-
vállalók, mint 1 év.
b) nem értük el a minimum mun-
kaidőt?
Ebben az esetben sem kell lemonda-
ni a nekünk járó nyugdíjról, ameny-
nyiben egy másik, a fent említett or-
szágok egyikében dolgozol tovább. 
Ilyenkor az a hely, ahol keveset 
dolgoztál is utalhat nyugdíjat, mert 
hozzáadják a máshol ledolgozott 
éveidet.
Rokkantsági/ özvegyi nyugdíj

• Amennyiben sajnos valamiféle 
fogyatékkal rendelkezik valaki, nem 
magától értetődő, hogy minden or-
szágban megkapja a neki járó nyug-
díjat. Ugyanis ilyenkor mindenhol 
külön-külön megvizsgálják, és az 
általuk ítélt fogyatékossági százalék 
alapján adják a nyugdíjat.
• Özvegyi nyugdíj pedig nincs is 
minden országban, így az is elő-
fordulhat, hogy egyáltalán nem 
kapunk.
Ezzel szemben pozitívumként 
tekinthető, hogy  nem kell elutaz-
ni  az összes olyan országba, ahol 
valaha is dolgoztunk ahhoz, hogy 
onnan is megkaphassuk a nyugdí-
junkat.  Elég abban az országban 
intézkedni, ahol éppen élünk, ezzel 
is megkönnyítve a dolgunkat, illetve 
magát a külföldi munkavállalást. 

Amennyiben gondolkozunk azon,
hogy szerencsét próbáljunk a ha-
táron túl is, számos álláslehetőség
közül válogathatunk.
Hogyan alakulnak a nyugdíjkorha-
tárok szerte a világon?

Öregségi nyugdíjra az jogosult, aki
elérte a nyugdíjkorhatárt, teljesí-
tette a minimum szolgálati időt, és
megszüntetett mindenféle biztosí-
tással járó jogviszonyt. Ezen belül
is kaphat rész nyugdíjat, ha 15 év
munkaviszonnyal rendelkezik, de
a korhatárt már elérte – ilyenkor
kisebb összeget kap -, illetve teljes
nyugdíjat, amikor 20 év szolgálati
ideje van és szintén elérte a meg-
felelő kort. Az öregségi nyugdíjhoz
kapcsolódik a fent látható táblázat.
Ezen táblázat szerint nagyrészt
ugyanakkor mehetnek nyugdíjba a
nők és a férfi ak, de előfordul, hogy a
nőknek már néhány évvel korábban
is lehetőségük nyílik rá.  Kínában
például 10 évvel hamarabb nyugdíj-
ba vonulhat egy nő, mint egy férfi .
Azonban meglepő módon egyetlen
egy olyan ország van, ahol a fér-
fi  kapja meg ezt a kedvezményt,
méghozzá Belgiumban. Ott 65 éves
korban válik jogosulttá a nyugdíjra
egy nő, de egy férfi  már 60 évesen.
A  legalacsonyabb  nyugdíjkorha-
tár jelenleg a  férfi ak esetében 58
év, méghozzá Indonéziában, míg
a nőknél öt országban is 55 év (Fe-
héroroszország, Oroszország, Sza-
úd-Arábia, Üzbegisztán, Vietnám).
A legtovább pedig Izraelben kell a
férfi aknak (68 év), és Görögország-
ban, Izlandon, valamint Norvégiá-
ban kell a nőknek (67 év) várniuk a
nyugdíjjogosultságra.

Összességében tehát a külföldön
is munkát vállalók szerencséjére a
kinti munkájuk után is jár a nyug-
díj, bár ha kicsit több utánajárásba
is kerül, mégsem kell óriási erőfeszí-
téseket tenni azért, hogy azt meg is
kapja mindenki. Valóban megköny-
nyítették azok helyzetét, akik több
országban is dolgoznak, és korrekt
módon a számukra legkedvezőbb
módon fi zetik ki őket. Tehát ag-
godalomra semmi ok, ha fi zetünk
biztosítást – vagy a munkáltatónk
fi zet utánunk -, és le is dolgoztuk a
kellő éveket, akkor biztos nem lesz
semmi probléma a nyugdíjunkkal.
Érdemes még időben utána járni
ezeknek a megfelelő szerveknél,
hogy nehogy lemaradjunk róla.
forrás: cvonline.hu

Külföldi munka után is jár a nyugdíj?

A thaiföldi tulajdonú SVI Public Company Limited - az EMS 
ágazatban a világ Top 50 vállalata között nyilvántartott, tőzsdén 

jegyzett cégcsoport. Magyarországi leányvállalata az SVI 
Hungary Kft. (korábban Seidel Elektronik Hungaria Kft.) 

munkatársakat keres az alábbi pozíció betöltésére:

OPERÁTOR
Elvárások:
- Jó kézügyesség
- Igényes munkavégzés

Előnyt jelent:
- Finommechanikai szerelésben való jártasság
- Forrasztásban szerzett gyakorlat

Amit kínálunk:
- Stabil, hosszú távú munkalehetőség 
- Rendezett munkakörülmények 
- Versenyképes jövedelem , bónusz és Cafetéria juttatás

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
a pozíció megjelölésével küldje el  fényképes önéletrajzát

a lilla.egressy@svi-hungary.com e-mail,  vagy az 
SVI Hungary Kft., 8400 Ajka Ipari Park 5749/2 Hrsz. postacímre.  

Jelentkezni személyesen is lehet naponta
8.00-15.00 között a cég telephelyén.
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Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt
csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos
lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Nap: Ajka, Szabadság tér 12. (Polgármesteri Hivatal)  
minden kedden és szerdán. Tel.: +36 20 344 8129

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, FTTH 
és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek 
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT


