
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2017. január 20., 3. hét

Állás hirdetések: 4.,5.,6.,7.,14.,15. oldal
Megyei és mul� nacionális cégek állásajánlatai közül válogathat, 

minden héten!
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától

Tesztnapokon előzetes regisztráció szükséges 30/855-03-01
A tesztnapon való részvételhez ingyenes céges buszjárataink is igénybe vehetők
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MUNKÁT KERES?
VÁLTANA? 

06 20 247 8608
www.pannonjob.hu

OPERÁTOR
GÉPKEZELŐ

Válogasson számtalan 
munkalehetőségünk közül!

Akár 1, 2, 3 vagy 
folyamatos műszakról

 legyen szó, akár rendelkezik 
szakképzettséggel, akár
 nem, Nálunk azonnal 

megtalálja az Ön számára
 megfelelő munkát!

Kiemelt ajánlatunk: 
Székesfehérvárra keresünk

 
kollégákat.

Vállalati buszjáratok,  
Hosszútávú munka, 

Kiemelkedően magas bér
Nyitva tartás:
H-P 9:30-17:30
Szo 9:00-12:00

ÓRIÁS BOLT
Farsangi bálokra öltönyök,

ingek, nyakkendők!
Extra nagy méretű férfiruhák  

az extra igényekhez!
110 kg-tól 230 kg-ig, 
2XL-től 9XL-ig
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Székesfehérvár Kégl Gy. u. 2. 
Illetékhivatal utcája

06-30/768-6547

Fehérneműtől  
az öltönyig minden 
egy helyen!

á

Humánius Kft.  
székesfehérvári munkahelyre keres

operátorokat  
egy ill. többműszakos 

munkarendbe.
Kiemelt bérezés és 
juttatási csomag, 

ingyenes buszjárat. 
JELENTKEZNI LEHET: Humánius Kft.  

Székesfehérvár, Ady E. u. 13.  
(Tel.:22/319-029, 20/333-0789,20/997-0997)
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GERNO 2016

Tel.: 30/605-6030
8132 Lepsény, Fő u. 31/A

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

Belevetettük magunkat a leárazásba

Fejér megyében  
Ingatlant

Eladna? Venne?  
Kiadna? Bérelne?

Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.

06-70-362-0000, 06-70-362-0010, 
06-70-941-9114, 06-22-792-842

Országos hálózati rendszerünkkel állunk 
szíves rendelkezésére a hét minden napján

Tel.: Bertalan MáRia 70-774-3089
www.egeszsegstudio.co.hu

EGÉSZSÉG STÚDIÓ
Februári tanfolyamok:

Fülgyertya-köpöly-moxa-mézes hátmasszázs február 11.-12.

Nem kell messze menni 
egy kis akcióért. Minden 
olajozottan megy. 3.oldal

Rejtvény 
bazár 
12–13. 
oldal
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Hírek
Információk

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

adja az alábbi kereskedelmi és vendéglátó egységeit:
35/K. sz. ÁBC Áruház Agárd, Szövetkezetek útja 1. (148 m2)
10/V. sz. Pecsenyesütő Agárd, Balatoni u. 102. (33 m2)
17/V. sz. Italbolt Nadap, Haladás u. 36. (93 m2)
18/V. sz. Vendéglő Agárd, Gárdonyi G. u. 47. (300 m2)
28/V. sz. Presszó Kajászó, Rákóczi u. 20. (286 m2)
39/V. sz. Presszó Gyúró, Rákóczi u. 51. (192 m2)
53/V. sz. Presszó Seregélyes – Szőlőhegy, Liszt u. 1.  (203 m2)
82/K. sz. Élelmiszerbolt Martonvásár, Hunyadi u. 23. (88 m2)
Vágóhíd Martonvásár, Béke u. 12. (622 m2)

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

 töltsön fel Ön is cikket, hírt!
  naprakész információk,  
programok

 közel 55 000 ezer olvasó elérése hetente 

www.regiohir.hu  -on is. 
Keressen minket!

Kattintson a megújult 

híroldalra!

Jégpályák éjszakája szombaton
Ha éjszaka, akkor korcsolyákat fel! – január 21-én, szombaton este második alkalommal rendezik meg országszerte a Jégpályák 
Éjszakáját, hasonlóan a már sikeres Fürdők vagy Múzeumok Éjszakája rendezvényekhez. Az eseményhez az idei évben is csatla-
kozott az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, A Jégcsarnokban 18.00 órától vehetik birtokba a jeget a résztvevők, akiket igazi házibuli 
zenékkel vár a Jégdiszkó egészen 22.00 óráig.

Az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat szerdán közzétett, 
frissített listája szerint csü-
törtökből tilos a látogatás a 
székesfehérvári Fejér Me-
gyei Szent György Egyete-
mi Oktató Kórházban, a du-
naújvárosi Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézetben, 
a kincsesbányai Florena 
Ápolási Intézetben, a 
csákvári Platán Ápolási In-
tézetben, a Magyarországi 
Református Egyház Kallódó 

Látogatási tilalom a kórházban 

Ifjúságot Mentő Misszió Rác-
keresztúri Drogterápiás Ott-
honában és az alcsútdobozi 
Hársfalevél Nyugdíjasház és 
Otthonápolási Szolgálatban. 

Az intézkedésre azért volt 
szükség, mert a megbete-
gedések száma jelentősen 
meghaladta a járványos kü-
szöb értéket.

Koppány Attila, Revák Ist-
ván, Szegedi Csaba, Szen-
tes Ottokár és Szolnoki 
Szabolcs a 2016-os móri mű-
vésztelepen készített alko-
tásaikkal mutatkoznak be. 

A Szent István Király Mú-
zeum és a Székesfehérvári 
Művészek Társasága sze-
retettel invitál minden ér-
deklődőt. A Pelikán Galé-
ria tárlatának ünnepélyes 
megnyitóját január 20-án, 
pénteken 18 órakor tart-
ják. A művészetbarát kö-
zönség javaslatot tehet, 

5 festő Móron címmel kiállítás nyílik

mely alkotások kerüljenek 
a Múzeum gyűjteményébe. 
A kiállítást február 24-ig le-
het megtekinteni. A belépés 

díjtalan, minden érdeklődőt 
szeretettel várnak! A festé-
szeti alkotótelep augusztus 
8-21. között működött a mó-
ri a Képző- és Iparművésze-
ti Szabadiskolában. Ezen a 
Székesfehérvári Művészek 
Társaságának öt tagja vett 
részt, szabadon, tematikus 
megkötés nélkül alkotva. 
A művészek az elkészült 
munkáikból egy-egy művet 
a Szent István Király Múze-
um kortárs képzőművészeti 
gyűjteménye részére aján-
lanak fel.

A Hetedhét Játékmúzeum 
Játék Szalon címmel 2017-
ben is folytatja ismeretter-
jesztő előadássorozatát.

2017. január 24-én 16.30-
tól a Játékmúzeum Réber 
termében Jánoska Antal, 
kártyagyűjtővel, kutatóval 
találkozhatnak. Az előadá-
sának címe: Kártyázni jó! 
Barangolás a játékkártyák 
ezeréves történetében. A 
Moskovszky-gyűjtemény 
babaszobáiban apró kártya-
csomagokat fedezhet fel a 

Kártyázni jó!
szemfüles látogató. Vajon 
miért készültek teljes kár-
tyapaklik miniatűr méret-
ben? És mióta létezik ezek 
felnőtt megfelelője? Mitől 
francia, mitől magyar, és 
egyáltalán miért kártyá-
zik az emberiség? Jánoska 
Antal évtizedek óta foglal-
kozik a kártyakészítés és 
kártyajátszás írott- és tárgyi 
emlékeinek felkutatásával, 
gyűjtésével. Gyűjteménye a 
legnagyobb magyarországi 
kártyagyűjtemény.
A belépés ingyenes!g p gy

Táncház a 
Tilinkóval!

MIKOR:Jan. 27.,18:00-19:30
HOL: Nemzedékek Háza
(Gárdony, Gárdonyi Géza u. 1.)

Cseh Tamás 
emlékest

2017. január 27-én pénte-
ken kerül megrendezésre a 
2017-es év első folk estje a 
Tilinkó zenekarral A Sza-
badművelődés Házában. A 
20 órakor kezdődő esemény-
re a belépés ingyenes.
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Fókusz

A kutyák  jelenleg az ASKA menhelyen élnek.  
30-317-4370. Székesfehérvár, Homoksor 7.

Alma: 1-1,5 éves németjuhász 
szuka. Igazi családi kutya, ked-
ves, nyugodt, bújós. Gyerekek 
mellé is tökéletes választás.

Dodi: 3 éves, kistermetű kan. 
Mindenki kutyájaként élte eddigi 
életét, de senki sem biztosított 
neki egy saját otthont. Keressük 
az igazi, szerető gazdit, aki társá-
vá választja.

Ervin: Egyszerűen csak éneklő 
kutya. Egy fiatal staff legényke, 
aki tökéletesen tudja utánozni 
egy ara papagáj hangját. Igazán 
különleges, egyedi.

Fifi: Amilyen picurka, olyan nagy 
a szája. Igaz még nagyon fiatal, 
és nagyon neveletlen is. Sok fog-
lalkozást igényel, de törődéssel 
igazi kis kedvenc válik belőle.

Görti: Csemetéivel együtt ke-
rült utcára, majd a menhelyre. 
A gyerekek már önállósodtak, 
most már itt az ideje, hogy Görti 
is saját életét élje. Németjuhász 
jellegű, de méreteiben alacso-
nyabb  kislány. 2 éves.

Mici: Törpe tacskó méretű lány-
ka, akinek a nyakán még mindig 
ott a lánc nyoma. Eddigi életét 
kikötve, egy udvar végén élte.  
Most már vágyik egy szerető gaz-
dira, aki engedi, hogy szabadon 
játszhasson, sétálhasson.

Sába: Csíkos kislány, akit bor-
zasztó körülmények közül kellett 
a menhelyre szállítani. Mindezek 
ellenére bízik az emberekben, és 
nagyon hálás minden simogatá-
sért, jó szóért.

Gyémánt: 7 hónapos, foxi mére-
tű, igazán különleges színezetű 
szuka. Még sokat kell tanulnia, 
de gyerekek mellé is tökéletes 
választás.

Bátor: 4 éves, schnauzer jel-
legű keverék legényke. Csöndes, 
nyugodt, de a tyúkokkal nincs jó 
viszonyba. Olyan helyre ajánljuk, 
ahol nincsenek háziállatok.

Boci: Kistermetű, nagyon ked-
ves, igazán csinos bundájú le-
gényke. Termete ellenére van ha-
tározott elképzelése és komoly 
házőrzőként védi a terciát.

FOGADJ 
ÖRÖKBE...

Segítséget  
kérünk! 

A hideg idő beköszön-
tével, nagyobb mennyi-
ségű, és jobb minőségű 
kutyatápra van szüksége 
védenceinknek. A kam-
ránk lassan kiürül. Kér-
jük, hogy 1-1 zsák táppal, 
vagy konzervvel támo-
gassa az ASKA menhe-
lyen élő állatok ellátását. 
Köszönjük!

� Harcolni érte, megsze-
rezni, birtokolni. Csupán 
egy ruháról, cipőről, tás-
káról, műszaki cikkről 
van szó, mikor ezeket a 
szavakat mormoljuk le-
árazás idején. Újra itt van 
az idő, hogy beszerezzük 
a legkiválóbb holmikat a 
legjobb áron.

Félrekacsintás
A karácsony előtti vásár-

lási hajrá folytatódik! Ha 
már leárazás, miért ne utaz-
zunk egy kicsit a főváros-
ba, hogy még több üzletet 
meglátogassunk? Gondoljuk 
mi boltkórosok lelkesen, de 
utólag okos már az ember. 
Maradtunk volna inkább vá-
rosunkban! Az ember fent 
elveszik a sok áru között, 
kavarog a feje, kapkod. A 
legtöbb bolt hagyja, hogy 
turkáló szintre süllyedjen, 
s így a ruhák a földön hem-
peregnek a porban, tapos-
sák őket, ronggyá lesznek. 
Nincs rendszer, sehol a mé-
ret, leszakadt címkék, árak.

Tízezreket spórolhatunk!
Egymást lökdössük, hogy 
bejuthassunk a próbafül-
kébe. Izzadunk a nagy ha-
lom ruha alatt. A fülkében 
a porba, otthagyott vállfák 
közé tudjuk csak ledobni 
a rakományunkat a sarok-
ba. Végül a halom felét fel 
sem vesszük, mert sokan 
rajta hagyták már nyomu-
kat, itt-ott egy alapozós folt, 
egy rúzs, tönkrement anyag. 
Magunk is smink nélkül jö-
vünk már ki. Valahogy le-
csúszott rólunk a nagy pró-
bálgatások közepette. Rossz 
az üzletnek ez a nemtörő-
dömség, jó nekünk, mert 
legalább kevesebbet köl-
tünk. Végül a húsz cucc-
ból, kettőt, ha elviszünk a 
pénztárig, ahol végül nem 
várjuk ki a sorunkat, mert 
az csak kígyózik a bejáratig. 
Na, nem, inkább irány haza!

Itthon is pörögnek a 
százalékok

Felesleges megcsalnunk 
a jól megszokott üzletein-
ket. Itt is minden kirakat-
ban virít az 50 százalékos 
leárazással csábító felirat 

valamint a 70 százalékos 
tábla. Nem kell közelharcot 
vívni, azaz nem mindig, a 
kinézett nadrágért, táskáért, 
telefonokért, táblagépekért.
Főleg, ha be tudunk futni az 
egyik délelőtt, mert akkor 
kényelmesen csatangolha-
tunk az üzletekben. Órákat 
válogathatunk a kiegészítők 
között, mert ott is bőven ta-
lálhatunk választékot. 

Ha bevásárlóközpontban 
sétálunk, vagy az utcács-
kákban nézünk körül, szá-
mítani kell rá, hogy a bolt-
ban a hőmérséklet nem a 
nagykabátnak megfelelő. 
Melegünk lesz, amikor vá-
logatunk, de ezt legalább 
olyan környezetben tehet-
jük, ahol minden a helyén 
van. Az egyforma ruhák egy 
helyen vannak, nem a bolt 
két külön pontján.Azonban, 
aki későn érkezik, az már 
csupán a legkisebb vagy a 
legnagyobb méretű dara-
bokkal találkozhat. Nincs 
kiszakadt cipzár, lyukas 
anyagú blúz, üres cipődo-
boz, betörött képernyő. Nem 
húzunk porcicát magunk 

után, mikor a sok összeválo-
gatott ruci súlya alatt roska-
dozva kacsázunk a fülkéig. 
Nem szédülünk a rohangá-
ló, kapkodó kiszolgálóktól 
és pénztárosoktól. Minden 
olajozottan megy. Felkészül-
tek a rohamra. Lehet, hogy 
éppen túlélnek, de ez nem 
látszik rajtuk. Sok helyen 
már kint vannak a tavaszi 
cuccok. A leárazott csizmák 
mellett a polcon már a csi-
nos félcipők is ott fi gyelnek.

De a klasszikus darabok-
kal érdemes felszerelkez-
ni, biztos nem fogjuk meg-
bánni a következő évben 
sem a befektetést. Egy fe-
kete vonalkövető elegáns ru-
ha, egy karcsúsított zakó, 
egy kistáska valamint egy 
bőrcsizma mindig jól jön a 
szettünkhöz.

Fontos tudni!
Amikor akciós terméke-

ket veszünk, ugyanazok a 
jogok illetnek meg, mintha 
nem leértékelt holmit vásá-
roltunk volna meg. A sza-
vatosság és a jótállási jog 
teljesen független a termék 
vételárától. Kivétel akkor, 
ha azért akciós, mert hibás. 
A vásárlást bizonyító blok-
kot, számlát, nyugtát őriz-
zük meg mindig, nem lehet 
tudni soha, mikor lesz szük-
ségünk rá. 

Reklamálni csak így tu-
dunk. A nyugtát ellenőriz-
zük, mielőtt eljövünk a 
pénztártól! Az eladó is em-
ber, hibázhat, ne később le-
gyen gond ebből. Ha min-
denre felkészültünk, akkor 
vessük bele magunkat a le-
árazásba, de ne feledjük! 
Türelem…

2017 őrülete
Az év legnagyobb őrülete a csíkos minta lesz 
minden mennyiségben és mindennel kombinálva. 
Sokan nem szeretik a csíkokat, mert nem min-
denkinek előnyös, ám csalhatunk egy kicsit, ha 
függőleges mintázatot választunk.

Mielőtt elindulsz!
Gondold át, hogy mire lenne valójában szükséged! Ha a kiné-
zett ruhadarab nincs a méretedben, akkor ne vedd meg az 
eggyel nagyobbat.Nagy a tömeg, a próbafülkénél sokat kell 
várni így érdemes jól átgondolni, hogy mit viszel magaddal 
próbálni.Készítsetek tervet!Határozzatok meg egy összeget!
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Székesfe
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Állás

MUNKAERŐHIÁNYA VAN?
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában!
06-22/508-660 • 06-20/591-6552 • fehervar@szuperinfo.hu

ÁLLÁSHIRDETÉSÉT
• a Szuperinfó laphálózat minden lapjában!
• az ország bármely pontjára!
• helyben intézzük!

Tudta Ön, hogy itt helyben  
a Szuperinfó székesfehérvári  
irodáján keresztül, az ország  
54 másik Szuperinfó lapjába is  
feladhatja hirdetését?

Az Ercsiben található, japán 
tulajdonban lévő autóalkatrész-
gyártó cég, a Musashi Hungary 
Ipari Kft. az alábbi pozícióba ke-
res munkatársat:

KARBANTARTÓ TECHNIKUS
(több műszakos munkarendben)

Főbb feladatok:

• Gépmeghibásodások okainak feltárása és javítása,
• CNC gépek, összeszerelő gépek karbantartása,
• Tervezett karbantartási munkák elvégzése,
• A karbantartási munkához kapcsolódó adminisztrációs
 feladatok ellátása,
• Fejlesztési javaslatok kialakításában, kivitelezésében  
 való részvétel.

Elvárásaink:

• Középfokú műszaki végzettség,
• Alapszintű számítógépes ismeretek,
• Terhelhetőség, önálló, precíz munkavégzés,
• Rugalmas, kiegyensúlyozott, megbízható személyiség.

Előnyt jelent:

• Technikusi végzettség,
• PLC, pneumatika, hidraulika ismeret  
 (gépelemek, csapágyazás, hajtás, lineáris elemek)
• Gyakorlat NC/CNC gépek karbantartásában,
 2D; 3D tervezőprogram ismerete (AutoCAD;CATIA),
• Alapszintű angol nyelvtudás.

Amit kínálunk:

• Versenyképes bér,
• Teljesítményalapú bónusz,
• Átlagon felüli munkába járási költségtérítés,
• Cafeteria juttatás,
• Kedvezményes meleg étkezés,
• Változatos munka multinacionális vállalati környezetben,
• Szakmai fejlődési lehetőség.

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük pályázati
anyagát az alábbi email címre szíveskedjen elküldeni:

musashi@musashi.hu

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06 70 317 9946

BETANÍTOTT MUNKÁS
Feladatok

Elvárások

Amit kínálunk

Munkavégzés helye

Elvárások:

 
A munkavállaló állandó la-

kóhelye és a munkavégzés he-
lye közötti távolság minimális 
mértékét a korábbi 100 km-
ről 60 km-re csökkentették. 
Az előző, legalább 5 óra oda-
vissza utazási időre vonatko-
zó feltétel hatályát veszti, így 
a jövőben többen élhetnek a 
támogatással. A munkaválla-
lók így olyan munkalehetősé-
get is el tudnak fogadni, ahol a 
munkavégzés helye az állandó 
lakóhelyüktől távol található. 
A támogatás 100 ezer forintig 
érvényesíthető lakásbérlésnél, 
amibe az albérleti díj és a köz-
üzemi díjak is beletartoznak. 

Lakhatási-ingázási támogatások: 
mozduljunk egy jobb állásért!

Magyarországon a lakos-
ság mobilitása mind orszá-
gon belüli, mind nemzetkö-
zi viszonylatban alacsonynak 
mondható. Ennek javítása ér-
dekében 2017. január elsejétől 
9 Ft/km-ről legfeljebb 15 Ft/
km-re növelték a saját gépko-
csival történő munkába járás 
költségtérítését, a munkás-
szállás fogalmát pontosítot-
ták, adómentes mobilitási célú 
lakhatási támogatást vezettek 
be és adóalap-csökkentő tétel-
ként elszámolhatóvá tették a 
mobilitási célú lakhatási támo-
gatást, illetve a munkásszállás 
költségeit.
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JÖJJÖN HOZZÁNK 
Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk,

 csapatunk bővülése és fejlődése érdekében 
keres új munkavállalókat az alábbi munkakörökben:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

Elege van a folyamatos műszakból?

Feladatok:

Előny:
 

biztos, hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezés levélben:
 8002 Székesfehérvár, Pf. 64.

emailben: medve.marta@nefem.hu

OPERÁTOROKAT
3 műszakos  

műanyag alkatrészek gyártásához

Székesfehérvári
azonnali munkakezdéssel  

munkatársakat keres:

Jelentkezni a következő elérhetőségre kérjük:
jenofalvi.zsuzsa@tboss.hu

munkatársat keresünk
Feladatok:

Elvárások:

„Nem megfelelő a munka”, 
„alacsonyak a juttatások”, 
„nem jövök ki a főnököm-
mel”, „fejlődni szeretnék” 
– akármi is legyen az állás-
keresés indoka, aki szeretne 
mihamarabb (új) állást kapni, 
annak tisztában kell lennie a 
2017-es önéletrajz trendekkel.

Már csak kevesen használ-
ják a régi Microsoft önélet-
rajz sablonjait, vagy az unal-
mas töltelékszavakat, mint 
például „kiváló kommuni-
kációs készség”, vagy „jó 
csapatjátékos”. Dobjuk ki az 
elavult önéletrajzokat, és mo-
dern, vizuálisan is megnyerő, 
első osztályú CV-ket írjunk, 
amelyek segítenek kiemelni a 

Önéletrajz trend 2017-ben
legjobb tulajdonságainkat, és 
versenyelőnyt adnak a többi-
ekkel szemben. 

Fektessünk energiát a sze-
mélyes márkaépítésre, és 
olyan önéletrajzot adjunk 
ki a kezünkből, amely va-
lós előnyöket kínál a poten-
ciális munkaadók számára. 
2017-ben, az előző évekhez 
képest sokkal inkább a vizu-
ális adatokra kerül a hang-
súly az önéletrajzokban is. 
Ebben az évben megugrik 
majd az infografi kus önélet-
rajzok használata, egyre több 
álláskereső ilyet küld bemu-
tatkozásként, csatolva hoz-
zá a teljes önéletrajzot vagy 
a motivációs levelet. Az ön-
életrajzok egyre inkább egy 

magazin címlaphoz fognak 
hasonlítani, igaz ez a meg-
közelítés leginkább a kre-
atív területeken népszerű. 
Egy olyan társadalomban, 
ahol mindenki elfoglalt, az 
önéletrajz szűkre szabása 
a legnagyobb érdekünk, le-
gyünk fi gyelemmel a szöveg 
sűrűségére. Használjunk fel-
sorolást, hogy megtördeljük 
az információ mennyiséget, 
és maximalizáljuk mindezt 
5 pontban. Legyünk tömö-
rek, csak a lényeget mondjuk 
a lehető legkevesebb szóval. 
Használjunk diagramokat, 
grafi konokat és más képe-
ket, hogy így kommunikál-
juk az információt.

Többé nem kell aggódnunk 
azért, ha gyakran váltottuk 
munkahelyet. Pár évvel ez-
előtt a HR világában aszerint 
szelektálták az önéletrajzo-
kat, hogy mennyi időt töltöt-
tünk el egy munkahelyen, 
és ha ez kevesebb volt, mint 
két év, nem is foglalkoztak 
velünk. 

A HR-eseket arra tréningez-
ték, hogy ignorálják ezeket 
a jelentkezőket. Viszont ma-
napság már nem tekintenek 
a munkáltatók negatívan ar-
ra a jelöltre, aki gyakran vál-
togatja az állásait, sőt ez az 
a rugalmasság, amit valójá-
ban elvárnak. Tehát innen-
től kezdve nyugodtan az ön-
életrajzunkba foglalhatjuk a 
rövid, akár csak pár hónapig 
tartó munkaviszonyainkat, 
rövid távú projektjeinket, 
szakmai gyakorlatainkat is.

A Panasonic robotját 
egyelőre tesztelik a Ja-
pán hotelben. Ha sike-
res lesz, egy reptéren 
is kipróbálhatják. 
A Hospi névre hall-
gató gép a szálloda 
halljában számos ap-
rósággal segíti a ven-
dégeket, a monitora 

Itt a jövő: állományba került egy robot
jelzi, ha hamarosan indul a 

busz a reptérre, de akár 
vizet is lehet véte-
lezni tőle. A robot 

szenzorokat használ, 
hogy felmérje a környeze-

tét és így közlekedik a hotel-
ben, korábban gyógyszerek 
szállítására kórházakban is 
használták.
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Állás
és szerkezetlakatosokat

székesfehérvári munkahelyre.

Elvárások: • precizitás, pontos munkavégzés
 • megbízhatóság, önállóság
Előnyök: • munkatapasztalat
 • minősítés

Amit nyújtunk:
• Azonnali kezdés
• Korrekt bérezés

• Utazási támogatás van
• Túlórázási lehetőség 

Jelentkezni lehet:
06-70/604-1265; 06-70/341-4477

hegmunka2016@gmail.com

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

 

� Idén először adóbeval-
lási tervezetet készít a 
Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) minden ma-
gánszemélynek. Erről, és 
az adóbevalláshoz kapcso-
lódó határidőkről levélben 
tájékoztat minden adózót.

Az adóhivatal az adóbevallá-
si tervezetet a 2016-ban meg-
szerzett jövedelemről szóló 
kimutatásban megadott ada-
tokból állítja össze. Ezeket az 
adatokat  a munkáltató, vagy 
kifi zető adja. A tervezet elké-
szítésével a NAV azt vállalja, 
hogy kiszámolja a jövedelmet 
terhelő adót, fi gyelembe véve 
az év közben levont előlegeket 
és kedvezményeket. A terve-
zet végén egy egyenleg szere-
pel majd, legjobb esetben nul-
la, de az is előfordulhat, hogy 
kell még fi zetni adót, de az 
is, hogy valamekkora összeg 
visszajár. Erről az újításról 
levélben, vagy ügyfélkapun 

Magyarok milliói kapnak levelet a 
NAV-tól: a bevallásunk múlik rajta

keresztül tájékoztatnak min-
den adózót. A leveleket január 
9-én kezdték postázni, szaka-
szosan küldik a leveleket, és 
a hónap végéig minden adó-
zóhoz eljut.

Akik rendelkeznek ügyfél-
kapuval, azoknak nem küldik 
ki postán a tájékoztatót, ők 
csak elektronikusan kapják 
meg.  Az elkészült terveze-
tet március 15. után minden-
ki megnézheti az ügyfélka-
puján keresztül, de arra is 
van lehetőség, hogy akinek 
nincs ügyfélkapuja, az levél-
ben, postai úton megkapja az 
adóhivataltól. 

Ha egyetértünk a benne fog-
laltakkal, akkor csak annyi a 
dolgunk, hogy visszajuttas-
suk a NAV-nak május 22-ig, és 
akkor ez lesz a hivatalos adó-
bevallás. Ha van benne hiba, 
és módosítani kell, akkor ezt 
vagy ügyfélkapun keresztül 
lehet megtenni, vagy a 16SZJA 
jelű bevallás benyújtásával.

Abban az esetben, ha van 
jövedelem nem munkáltató-
tól, vagy kifi zetőtől szárma-
zik, akkor nem készít adóbe-
vallási tervezetet a NAV, mert 
nem kap adatot sem munkál-
tatótól, sem kifi zetőtől, tehát 
nincs miből dolgozzon.

A magánszemélyeknek, 
akik semmilyen vállal-
kozói tevékenységet nem 
folytatnak elég 3 dátumot 
megjegyezniük:

Január 31. - Eddig lehet 
megbízni a munkáltatót, hogy 
készítse el az adóbevalláso-
dat, és erről alá kell írni egy 
nyilatkozatot is a munkáltató-
nál (16M29 jelű munkáltatói 
adó megállapítás).

Március 15. - Ha postán sze-
retné megkapni az adóbeval-
lási tervezetet, március 15-ig 
igényelni kell.

Május 22. - Az adóbevallás 
beküldésének határideje.

A legsúlyosabb népesség-
fogyás az aprófalvakat érin-
ti Magyarországon, ami nem 
csoda: kevés a munkalehe-
tőség, alacsony a jövedelem, 
és nehezebben jutnak hoz-
zá a közszolgáltatásokhoz az 
ott élők.

Egyelőre megállíthatatlan-
nak tűnik az aprófalvak el-
néptelenedése, miután a mun-
kalehetőségek hiánya és az 
alacsony jövedelemszerzé-
si lehetőség jellemzi ezeket 
a településeket. Tíz év alatt, 

Drasztikus az elnéptelenedés az aprófalvakban
2005 és 2015 között az apró-
falvak, vagyis az 500 főnél ki-
sebb népességű települések 
több mint 11 százalékát ve-
szítették el, miközben az or-
szágos átlag alig haladta meg 
a 2 százalékot. A demográfi ai 
és társadalmi problémák hal-
mozott jelenléte a gazdasági 
teljesítményt is jelentősen be-
folyásolja – állapította meg a 
Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) jelentése. Magyaror-
szágon az aprófalvak jelentős 
súlyt képviselnek a települé-
sek között, hiszen több mint 

harmaduk aprófalu. Ugyan-
akkor az ország népességének 
csak töredéke, mindössze 3 
százaléka él ezekben a falvak-
ban. E települések elsősorban 
a Nyugat- és Dél-Dunántúl, 
kisebb mértékben a Felső-Ti-
sza-vidék és az Északi-közép-
hegység domb- és hegyvidéki 
térségeiben koncentrálódnak.

Kevesebb cég ment csődbe tavaly
Jelentősen csökkent a kényszertörlések, a felszámolások 
és a csődök száma hazánkban. Tavaly 18,9 százalékkal 
kevesebb új felszámolási eljárás indult, mint 2015-ben. 
A kényszertörlések száma még ennél is nagyobb mérték-
ben, 25,3 százalékkal mérséklődött.
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Állás
és szerkezetlakatosokat

székesfehérvári munkahelyre.

Elvárások: • precizitás, pontos munkavégzés
 • megbízhatóság, önállóság
Előnyök: • munkatapasztalat
 • minősítés

Amit nyújtunk:
• Azonnali kezdés
• Korrekt bérezés

• Utazási támogatás van
• Túlórázási lehetőség 

Jelentkezni lehet:
06-70/604-1265; 06-70/341-4477

hegmunka2016@gmail.com

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:
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levélben, vagy ügyfélkapun 
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retné megkapni az adóbeval-
lási tervezetet, március 15-ig 
igényelni kell.

Május 22. - Az adóbevallás 
beküldésének határideje.
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ti Magyarországon, ami nem 
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és nehezebben jutnak hoz-
zá a közszolgáltatásokhoz az 
ott élők.
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nak tűnik az aprófalvak el-
néptelenedése, miután a mun-
kalehetőségek hiánya és az 
alacsony jövedelemszerzé-
si lehetőség jellemzi ezeket 
a településeket. Tíz év alatt, 

Drasztikus az elnéptelenedés az aprófalvakban
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falvak, vagyis az 500 főnél ki-
sebb népességű települések 
több mint 11 százalékát ve-
szítették el, miközben az or-
szágos átlag alig haladta meg 
a 2 százalékot. A demográfi ai 
és társadalmi problémák hal-
mozott jelenléte a gazdasági 
teljesítményt is jelentősen be-
folyásolja – állapította meg a 
Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) jelentése. Magyaror-
szágon az aprófalvak jelentős 
súlyt képviselnek a települé-
sek között, hiszen több mint 

harmaduk aprófalu. Ugyan-
akkor az ország népességének 
csak töredéke, mindössze 3 
százaléka él ezekben a falvak-
ban. E települések elsősorban 
a Nyugat- és Dél-Dunántúl, 
kisebb mértékben a Felső-Ti-
sza-vidék és az Északi-közép-
hegység domb- és hegyvidéki 
térségeiben koncentrálódnak.

Kevesebb cég ment csődbe tavaly
Jelentősen csökkent a kényszertörlések, a felszámolások 
és a csődök száma hazánkban. Tavaly 18,9 százalékkal 
kevesebb új felszámolási eljárás indult, mint 2015-ben. 
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MÓRI partnercégünkhöz  
keresünk 

 ÖSSZESZERELŐ  
ÉS CSOMAGOLÓ  

munkatársakat. 
Juttatások: 

versenyképes fizetés,  
ingyenes céges buszjárat, egyéni 
bónusz és béren kívüli juttatások 

már az első teljes hónaptól. 
Elvárás: 

8, ill. 12 órás munkarend vállalása, 
8 ált. iskolai végzettség,  

Űjó kézügyesség. 

Jelentkezés: 06/30 581 9820, vagy 
adrienn.kis@kellyservices.hu

DEKRA Akademie Kft.
Jelentkezzen  
februárban induló:

(E-000683/2014/A015),

(E-000683/2014/A001)

(E-000683/2014/A002)

 (E-000683/2014/A009),

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft., Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
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Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Munkavégzés helye:

Feladatok: 

Elvárások:

Amit kínálunk:
 

támogatás)

 

 

Állásajánlataink
A az alábbi munkakörökbe keres 

JUTTATÁSOK:      Havi bónusz    
  

  

SZERVIZTECHNIKUS

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: jelentkezes@cmco-hungary.com

Feladatok:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye:

A gárdonyi Vital Hotel Nautis **** 
superior szállodába munkatársat 
keresünk a következő pozíciókba:

FELSZOLGÁLÓ,  
SZAKÁCS,  

LONDINER,  
SZOBAASSZONY,  
KARBANTARTÓ

Önéletrajzát az info@hotelnautis.hu  
e-mail címre, telefonos érdeklődéseiket  

a 22/570-115-ös számon várjuk.

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Feladata: egyedi gépek, 
gyártósorok szerelése,
 vázszerkezet gyártása

Elvárás: Géplakatos vagy 
Mechanikai műszerész végzettség

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a pozíció 
megjelölésével principkft@gmail.com  

e-mail címen lehet.

Princip Kft. 

GÉPSZERELŐ:

VILLANYSZERELŐ:
Feladata: Egyedi gépek, 

gyártósorok villamos szerelése
Elvárás: Műszerész vagy 

Villanyszerelő végzettség

Angol Nyelvtanár 
Székesfehérvári 
Nyelviskolánkba 

Szakmai elvárás:

Feladatok:

Amit kínálunk:

info@helloenglish.hu

A lakástakarék nem véletle-
nül a legvonzóbb megtakarí-
tási forma ma hazánkban, az 
állami támogatás jóvoltából 
átlagosan 11 százalékos ho-
zamot is elérhetünk vele. A 
megtakarításunkhoz kedvező 
hitel is jár, ha arra szükségünk 
lenne, ráadásul a felhaszná-
lást illetően ezernyi lehető-
ségből válogathatunk. A la-
kástakarékban összegyűjtött 

A magyarok egyik legkedveltebb
megtakarítása a lakástakarék

megtakarításra annak 30 szá-
zalékának megfelelő össze-
gű, de maximum évi 72 ezer 
Ft állami támogatás 
jár,feltéve, hogy la-
káscélra fordítjuk. 
A havi befizetés 
összegét leginkább 
a saját költségve-
tésünk határozza 
meg, minimum 2500 forint-
tól maximum 20 ezer forintig 

terjedhet, ugyanis ez utóbbi-
val már elérjük az állami tá-
mogatás maximális össze-

gét. A támogatáson 
felül évi 0,1-3,0 szá-
zalék közötti betéti 
kamattal is gyarap-
szik a lakástaka-
rékban halmozódó 
pénzösszeg. A meg-

takarítási időszak minimum 
4, maximum 10 évig tarthat.

„A sikeres ember az 
alatt az idő alatt ha-
lad előre, amit mások 

elpazarolnak.

”Ford, Henry
A Magyar Iparszövetség (OKISZ) segíti 
a kisvállalkozásokat abban, hogy 
sikeresen induljanak az ismét meg-
nyíló mikro- kis és középvállalkozások 
termelési kapacitásának bővítésére, 
illetve a mikro- kis és középvállalko-
zások kapacitásbővítő beruházásainak 
támogatására kiírt uniós pályázatokon 
a felzárkózó régiókban.

AZ IPARSZÖVETSÉG 
FELKÉSZÍTI A KISVÁLLAL-
KOZÁSOKAT AZ ÚJABB 
PÁLYÁZATOKRA
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Életmód

Bejelentkezés: 06-80/208-188 ingyenes számon
www.victofon.hu

 INGYENES lakossági 
HALLÁSSZŰRÉS 

Székesfehérváron 
a Távirda utca 5. szám alatt

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

Aranyere van? 
Fél a mûtéttôl?
HÍVJON BIZALOMMAL!  

Aranyér és más  
végbélbetegségek mûtét 

nélküli ambuláns kezelése 
Székesfehérváron.

Bejelentkezés:

06-30-868-0244
www.aranyeresseg.hu
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Aranyér és más végbélbetegségek 
egyénre szabott gyógyítása

 Székesfehérváron, 
az Év Magánrendelőjében.

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

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Székesfehérvár, Jedlik Ányos utca 1.
+36-22/500 613, +36-70/332-7642
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

Januári akció a Kontakt Optikában!

Szfvár, Várkörút 42.
(a Travel utazási iroda mellett)  
tel.: 30/ 478- 8972, vagy 22/ 321-196

 
30%

 
25%

Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy telefonon!
Érvényes: 2017.01.20-31-ig.

� A gluténmentes cirok-
liszt az egészségtudatos 
konyha egyik meghatáro-
zó alapanyaga is lehet.

A gluténallergia az egyik 
legnagyobb fegyelmet köve-
telő allergia, sokaknál már 
egy kis mennyiség is súlyos 
rohamokat, tüneteket pro-
dukálhat. A gluténmentes 
étkezés nem csak az arra 
érzékenyek számára lehet 
fontos, hiszen a kiegyen-
súlyozott, egészségtudatos 

Mire jó a cirokliszt?
étkezésben a szervezet 
időnkénti tehermentesítése 
ajánlott. Érdemes bizonyos 
időre - mondjuk 1-2 hétre 
- kiiktatni étrendünkből a 
glutént, a zsíros húsokat, 
csípős ételeket, édessége-
ket, tejtermékeket, hogy 
szervezetünk megtisztul-
jon, és ezáltal biztosítani 
tudjuk gondtalan működé-
sét. Sokan ma már divatból 
is áttérnek a gluténmentes 
étkezésre. A boltokban 
ma már széles választék-
ban kaphatók a különbö-
ző gluténmentes termékek, 
ilyen a cirokliszt is, amely 
igazi különleges alapanyag 
lehet a konyhában.

A cirok a pázsitfűfélék 
családjába tartozik, ősi ga-
bonafélénk, a világ ötödik 
leggyakrabban termesz-
tett gabonája. Étel, ital 
(remek sör készül belőle) 

és takarmány céljából is 
termesztik. 

A cirok igen gazdag élel-
mi rostokban, fehérjében és 
vasban, valamint antioxi-
dánsokban, melyek közül 
kiemelkedő E-vitamintar-
talma. Keményítő- és fe-
hérjetartalmát a szervezet 
lassabban dolgozza fel, így 
vércukorszintünket is ke-
vésbé terheli meg. Fogyasz-
tása cukorbetegek számára 
is ajánlott. 

A gluténmentes diétában 
a teljes kiőrlésű cirokliszt 
tökéletes alapanyag pala-
csinták, kenyerek, sütemé-
nyek készítéséhez. Hasz-
nálhatjuk önmagában vagy 
más lisztekhez keverve is, a 
belőle készült ételek rend-
kívül ízletesek. Tökéle-
tes alternatíva a búzaliszt 
helyettesítésére.

A legtöbb magyar nem ra-
jong a halért, ha szereti, ak-
kor sem készít halas ételeket 
heti rendszerességgel, pedig 
hetente kétszer ajánlott fo-
gyasztani vegyesen a hazai 
és a tengeri példányokból.

A rendszeres halfogyasztás 
40 százalékkal csökkentheti 
a koszorúér megbetegedések 
számát, melynek kialakulá-
sáért a szervezet gyulladá-
sos elváltozásai okolhatók. 
A halak húsában található 
omega-3 zsírsavaknak gyul-
ladáscsökkentő hatása van. 
Emellett kiemelkedő fehér-
jeforrás, vas és B12-vitamin 
is megtalálható benne. Az 
egyik legszálkásabb halfajta 
a keszeg,  könnyen élvezhető 
csemegévé válik, ha precízen 
- elég mélyen és elég sűrűn 

A hal a szívnek is jót tesz
- beirdaljuk (az Y-szálkákat 
átvágjuk). Aki nem szeret-
ne az irdalással bajlódni, 
az válasszon kevésbé szál-
kás példányt: süllőt, har-
csát, pisztrángot. Az amur 
a legtisztább halaink egyi-
ke, ugyanis teljes mértékben 
növényevő. Az esszenciális 
aminosavak és omega-3 mel-
lett rengeteg vitamin és ásvá-
nyi anyag fellelhető húsában. 
Az amur mellett a busa a má-
sik leginkább ajánlott hal, 
omega-3-tartalma szinte ten-
geri haltársaiéval vetekszik, 
azonban a busánál nem kell 
tartanunk a mérgező higany-
tartalom miatt. A legtöbb 
halhoz jól illik a fokhagyma, 
és a különböző zöldfűszerek. 
A citrom természetesen egy 
igazi hallakoma elengedhe-
tetlen kelléke.

 A szódabikarbóna szer-
vezetre gyakorolt hatásai 
megosztóak, de a tisztító-
képessége vitathatatlan, és 
a szagok ellen is remekül 
használhatjuk!

A kellemetlen szagok az 
egész lakásban jelen lehet-
nek: ha azt szeretnénk, hogy 
lakásunk mindig fi nom il-
lattal várjon minket, bevet-
hetjük a szódabikarbóna ere-
jét is! 

Szagok, 
melyek ellen jó a 
szódabikarbóna

Magnézium és B6, a két stresszűző
A szervezetnek megfelelő ásványianyag- és vitaminmennyiségre van szüksége ahhoz, hogy 
kiegyensúlyozottan működjön. A mindennapi rohanás, a sok megoldandó feladat állandó 
stresszforrást jelent, ami megviseli a testet és a lelket.
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konyha egyik meghatáro-
zó alapanyaga is lehet.

A gluténallergia az egyik 
legnagyobb fegyelmet köve-
telő allergia, sokaknál már 
egy kis mennyiség is súlyos 
rohamokat, tüneteket pro-
dukálhat. A gluténmentes 
étkezés nem csak az arra 
érzékenyek számára lehet 
fontos, hiszen a kiegyen-
súlyozott, egészségtudatos 

Mire jó a cirokliszt?
étkezésben a szervezet 
időnkénti tehermentesítése 
ajánlott. Érdemes bizonyos 
időre - mondjuk 1-2 hétre 
- kiiktatni étrendünkből a 
glutént, a zsíros húsokat, 
csípős ételeket, édessége-
ket, tejtermékeket, hogy 
szervezetünk megtisztul-
jon, és ezáltal biztosítani 
tudjuk gondtalan működé-
sét. Sokan ma már divatból 
is áttérnek a gluténmentes 
étkezésre. A boltokban 
ma már széles választék-
ban kaphatók a különbö-
ző gluténmentes termékek, 
ilyen a cirokliszt is, amely 
igazi különleges alapanyag 
lehet a konyhában.

A cirok a pázsitfűfélék 
családjába tartozik, ősi ga-
bonafélénk, a világ ötödik 
leggyakrabban termesz-
tett gabonája. Étel, ital 
(remek sör készül belőle) 

és takarmány céljából is 
termesztik. 

A cirok igen gazdag élel-
mi rostokban, fehérjében és 
vasban, valamint antioxi-
dánsokban, melyek közül 
kiemelkedő E-vitamintar-
talma. Keményítő- és fe-
hérjetartalmát a szervezet 
lassabban dolgozza fel, így 
vércukorszintünket is ke-
vésbé terheli meg. Fogyasz-
tása cukorbetegek számára 
is ajánlott. 

A gluténmentes diétában 
a teljes kiőrlésű cirokliszt 
tökéletes alapanyag pala-
csinták, kenyerek, sütemé-
nyek készítéséhez. Hasz-
nálhatjuk önmagában vagy 
más lisztekhez keverve is, a 
belőle készült ételek rend-
kívül ízletesek. Tökéle-
tes alternatíva a búzaliszt 
helyettesítésére.

A legtöbb magyar nem ra-
jong a halért, ha szereti, ak-
kor sem készít halas ételeket 
heti rendszerességgel, pedig 
hetente kétszer ajánlott fo-
gyasztani vegyesen a hazai 
és a tengeri példányokból.

A rendszeres halfogyasztás 
40 százalékkal csökkentheti 
a koszorúér megbetegedések 
számát, melynek kialakulá-
sáért a szervezet gyulladá-
sos elváltozásai okolhatók. 
A halak húsában található 
omega-3 zsírsavaknak gyul-
ladáscsökkentő hatása van. 
Emellett kiemelkedő fehér-
jeforrás, vas és B12-vitamin 
is megtalálható benne. Az 
egyik legszálkásabb halfajta 
a keszeg,  könnyen élvezhető 
csemegévé válik, ha precízen 
- elég mélyen és elég sűrűn 

A hal a szívnek is jót tesz
- beirdaljuk (az Y-szálkákat 
átvágjuk). Aki nem szeret-
ne az irdalással bajlódni, 
az válasszon kevésbé szál-
kás példányt: süllőt, har-
csát, pisztrángot. Az amur 
a legtisztább halaink egyi-
ke, ugyanis teljes mértékben 
növényevő. Az esszenciális 
aminosavak és omega-3 mel-
lett rengeteg vitamin és ásvá-
nyi anyag fellelhető húsában. 
Az amur mellett a busa a má-
sik leginkább ajánlott hal, 
omega-3-tartalma szinte ten-
geri haltársaiéval vetekszik, 
azonban a busánál nem kell 
tartanunk a mérgező higany-
tartalom miatt. A legtöbb 
halhoz jól illik a fokhagyma, 
és a különböző zöldfűszerek. 
A citrom természetesen egy 
igazi hallakoma elengedhe-
tetlen kelléke.

 A szódabikarbóna szer-
vezetre gyakorolt hatásai 
megosztóak, de a tisztító-
képessége vitathatatlan, és 
a szagok ellen is remekül 
használhatjuk!

A kellemetlen szagok az 
egész lakásban jelen lehet-
nek: ha azt szeretnénk, hogy 
lakásunk mindig fi nom il-
lattal várjon minket, bevet-
hetjük a szódabikarbóna ere-
jét is! 

Szagok, 
melyek ellen jó a 
szódabikarbóna

Magnézium és B6, a két stresszűző
A szervezetnek megfelelő ásványianyag- és vitaminmennyiségre van szüksége ahhoz, hogy 
kiegyensúlyozottan működjön. A mindennapi rohanás, a sok megoldandó feladat állandó 
stresszforrást jelent, ami megviseli a testet és a lelket.
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Az élelmiszerárak tavaly 
átlagosan 1,6 százalékkal 
csökkentek a megelőző év-
hez képest – derül ki a FAO 
közelmúltban közzétett 
adataiból. Az Agrimoney ál-
tal idézett közlemény 2016-
ban szerint a gabonafélék 
árstabilitása kiegyensú-
lyozta a trópusi régiókból 
származó termények, pél-
dául a cukor és a pálmaolaj 
árának jelentős emelkedé-
sét. Abdolreza Abbassian, 
a FAO vezető közgazdá-
sza ugyanakkor arra szá-
mít, hogy 2017-ben az El 
Niño még erősebben érez-
teti majd hatását, amit fel-
erősít a gazdasági bizony-
talanság és az árfolyam 

Jelentősebb áringadozások

ingadozás is. A háttérben 
zajló folyamatokat már a ta-
valyi részadatok is jól mu-
tatják, hiszen az átlagárak 
minimális változása ellené-
re az olajfélékért 2016-ban 
29,3 százalékkal, a tejter-
mékekért 28,8 százalékkal 
fi zettünk többet, mint egy 

éve. Ugyanakkor a gabona-
félék évtizedes szinten is 
alacsony áron keltek el és 
végül 6,2 százalékos esés-
sel zárták a tavalyi évet, 
részben kiegyensúlyozva 
ezzel a többi piac mere-
dek emelkedését. (forrás: 
syngenta.blog)

Az extrém hidegben meg-
ugrott a lakások energiafo-
gyasztása. Ezen a téren van 
még tér a javulásra, a ma-
gyar lakásoknak ugyanis 
csak kevesebb, mint 20 szá-
zaléka számít korszerűnek 
a tavalyi energiatanúsítvá-
nyok alapján. Az ingatla-
nok több mint hatvan szá-
zaléka átlagos, vagy annál 
rosszabb minősítésű. Az 
energiatanúsítványt 2012 
óta minden lakásról el kell 
készíteni, ha azt eladja vagy 
egy évnél hosszabb időre 
kiadja a tulajdonos, egy ta-
núsítvány azonban sokáig, 
10 évig érvényes.

Túl sokat 
fogyasztanak a 
magyar lakások

Kínai kutatók exaszintű 
szuperszámítógép proto-
típusán dolgoznak, és ha 
minden jól megy, év végé-
ig el is készülnek vele. Meg 
akarják nyerni a világ első 
másodpercenként egymilli-
árd-milliárd számítást végző 

Kína szuper-szuper-
számítógépet fejleszt

komputere címért folyó ver-
senyt. Kb. 200-szor gyorsabb 
lesz, mint a 2010-es világ-
első Tianhe-1. Big data és 
felhőszámítási alkalmazá-
sok várhatók; adattovábbí-
tásban, valamint számítási 
sebességben lesz világelső.

Irat és megsemmisítés 
Az év vége és a január a nagy rendrakások és selejtezések ideje az irodákban is, és gyakran ebben az időszakban dőlnek 
el az új beszerzések. A Fellowes Hungary által megrendelt, reprezentatív kkv kutatásból kiderült, hogy míg szinte minden 
cégnél megtalálható fénymásológép és nyomtató, addig a kkv-knak csak a fele rendelkezik iratmegsemmisítővel, ami 
pedig nagyban hozzájárulna a biztonságos cégműködéshez. www.gazdasagportal.hu

„ A jó vezetőnek olyan 
környezetet kell teremtenie, 
amelyben a beosztottak úgy 

érzik, hogy a bizonyítékalapú 
döntéseket mindenkor megfe-

lelően jutalmazzák, bármi 
legyen is a végeredmény. 
Az eszményi szervezeti 
környezet mindenkit 

megfi gyelésre, adatgyűjtésre 
és szókimondásra buzdít. 

Azok a főnökök, akik ilyen 
munkahelyi miliőt 

alakítanak ki, csupán 
egyvalamit kockáztatnak:

 azt, hogy az egójuk 
olykor megsínyli a helyzetet.

”Richard H. Thaler
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MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45% kedvezménnyel július 31-ig! 

Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,  
roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés-javítás

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel január 1–31-ig!
Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Szfvár, Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Bosch Car Személy és 
Tehergépjármű Szerviz

A szolgáltatásaink:
Teljes körű személy, teher és egyéb gépjármű 

kategóriába tartozó gépjárművek javítása, műszaki 
vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása.

Eredetiség vizsgálat. 
Diagnosztika a legkorszerűbb gépekkel.

Bosch Car szerviz: minden ami autó!

Székesfehérvár, 
Jancsár Köz 2.
Nyitva tartás: 
Hétfőtől- Péntekig: 
8,00-16,30
Tel.: 06-20-227-1906
          06-20-941-7172

Egy magyar fiú a levegő királya
Levegőben úszó testek, szemet gyönyörködtető koreográfiák, zenére kidolgozott lélegzetelállító 
mozdulatok. Egy igazi légi balett és egy új, őrült sport, amiben egy 15 éves magyar fiú, Laki Luk-
ács a világ egyik legjobbja. A négy éve versenyszerűen szélcsatornázó fiúnak világ egyik legjobb 
versenyzője, Leonyid Volkov az edzője, aki szerint Lukácsnak minden esélye megvan arra, hogy 
egyszer szélcsatorna-világbajnok legyen.

Valerij Kogan, a milliárdos 
nagypapa elintézte szeretett 
unokájának, hogy Mariah 
Carey és Elton John zenél-
jenek az esküvőjén. A nagy 
eseményre a közelmúltban 
került sor. Mariah, aki nem 
régen csúnyán beégett egy 
fellépésen, közel 800 milli-
óért vállalta a fellépést – ír-
ta meg a TheSun. Sir Elton 
John egy 12 számból álló 
zenei repertoárral készült, 
és természetesen lenyűgö-
zött minden vendéget. A 69 
éves sztár, jóval kisebb gá-
zsit, 300 millió forintot kért 
a szolgáltatásáért cserébe. 

Emellé még Antonio 
Banderas is megjelent a fi a-
talok esküvőjén, és köszön-
tő beszédet mondott az ifjú 
pár tiszteletére. A nagypapa 

1 milliárdért lépett fel Mariah Carey 
és Elton John egy esküvőn

Oroszország egyik leggaz-
dagabb embere, Kelet-Euró-
pa legnagyobb repterének, 
a moszkvai Domogyedovo 

repülőtérnek a tulajdonosa. 
Nem csoda, hogy meg sem 
érezte ezt az 1 milliárd forin-
tos kiadást. (forrás: life.hu)

Nem azért van ilyen jó 
formában Balázs Klári és 
Korda György, mert a szer-
vezetük csak úgy ellöki ma-
gától a betegséget. Tesznek 
érte, hogy fi atalosak ma-
radjanak. A testmozgáson, 
egészséges étkezésen és ön-
megtartóztató életmódjukon 
kívül van egy titkuk, amit 
most mindenkivel megosz-
tottak. „Az összetevők a kö-
vetkezők: nyers cékla, alma, 
sárgarépa, gyömbér és egy 

Elárulták Kordáék a titkot

fél citrom leve. Hosszú évek 
óta isszuk minden egyes reg-
gel. Az a rengeteg vitamin, 
amit tartalmaz ez a koktél, 

érezhetően feltölt bennünket 
erővel” - árulta el az énekes 
házaspár a Ripostnak. (for-
rás: blikkruzs.blikk.hu)

Joel Lynch azért Belle sár-
ga ruháját választotta, mert 
szerelme, Cara Szymanski 
gyerekkora óta rajong a 
Szépség és szörnyeteg cí-
mű mesefi lmért. A fi ú, aki 
állítása szerint mostanáig 
még egy zoknit sem varrt 
meg, egy öreg varrógép, né-
mi kreativitás és egy jó nagy 
adag kávé segítségével vé-
gül sikeresen elkészítette 
az ikonikus ruhadarabot 

Ruhát varrt menyasszonyának 
a világ legromantikusabb vőlegénye

a lánykérésig. Joel a lány-
kérést az egyetemi könyv-
tárba szervezte, ahova egy 
nappal korábban testvére 

csempészte be a sárga ru-
hát. „Mikor Cara benyitott 
a terembe, és meglátta a ru-
hát, azonnal sírva fakadt” – 
idézte fel a megható pillana-
tot a büszke vőlegény, majd 
hozzátette, miután rásegí-
tette barátnőjére az erede-
tire megszólalásig hasonlító 
ruhát, felcsendült a Szépség 
és szörnyeteg betétdala, ő 
pedig letérdelt elé és feltette 
a nagy kérdést.

Több mint 900, 12 és 15 
év közötti iskolás vett részt 
egy walesi kutatási kísérlet-
ben. Kérdőívet kellett kitöl-
teniük arról, hogy milyen 
gyakran kelnek fel éjjel az 
üzeneteiket ellenőrizni, 
valamint mikor feksze-
nek le és mikor kelnek. A 
válaszadók közül minden 

Álmatlanságot okozhat a Facebook
ötödik mondta, hogy szin-
te minden éjjel felkel, hogy 
csatlakozzon a közössé-
gi médiához; a lányoknál 
gyakrabban előfordul ez, 
mint a fi úknál. Az is kide-
rült, hogy a fi atalok több 
mint egyharmada legalább 
hetente egyszer felkel éjjel, 
hogy ellenőrizze üzeneteit.
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idézte fel a megható pillana-
tot a büszke vőlegény, majd 
hozzátette, miután rásegí-
tette barátnőjére az erede-
tire megszólalásig hasonlító 
ruhát, felcsendült a Szépség 
és szörnyeteg betétdala, ő 
pedig letérdelt elé és feltette 
a nagy kérdést.

Több mint 900, 12 és 15 
év közötti iskolás vett részt 
egy walesi kutatási kísérlet-
ben. Kérdőívet kellett kitöl-
teniük arról, hogy milyen 
gyakran kelnek fel éjjel az 
üzeneteiket ellenőrizni, 
valamint mikor feksze-
nek le és mikor kelnek. A 
válaszadók közül minden 

Álmatlanságot okozhat a Facebook
ötödik mondta, hogy szin-
te minden éjjel felkel, hogy 
csatlakozzon a közössé-
gi médiához; a lányoknál 
gyakrabban előfordul ez, 
mint a fi úknál. Az is kide-
rült, hogy a fi atalok több 
mint egyharmada legalább 
hetente egyszer felkel éjjel, 
hogy ellenőrizze üzeneteit.
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Ha exklusív 
környezetben, 
profi személyzet 

segítségével szeretnél 
szépülni, 

alakot formálni, fogyni... 
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GYERE HOZZÁNK!

Tel.: 06-30/331-4006  www.gajafitness.hu
Gaja Női Fitness Terem

Székesfehérváron a József A. u. 2/a-ban 
számtalan szolgáltatással várunk!

Szép kártyát is elfogadunk!

Elvis Presley 1977. au-
gusztus 16-án hunyt el, két 
nappal később pedig elkí-
sérték utolsó útjára. Hiába 
telt már el azóta annyi esz-
tendő, még mindig sokakat 
izgat az elmélet, miszerint 
még mindig él. Ez a felvetés 
most újra előtérbe került egy 
fénykép miatt. A felvételen 

Újabb fotó „bizonyítja”, 
hogy Elvis Presley él

egy idős, szakállas úr látható 
Gracelandben, ahol egyéb-
ként Elvis otthona is volt. So-
kan úgy vélik, hogy a képen 
nem más szerepel, mint ma-
ga a Király 82 évesen – írja a 
Daily Mail. A rajongók telje-
sen felvillanyozódtak, és re-
mélik, hogy tényleg a Király 
van a képen. (forrás: life.hu)

Mindenki emlékszik A kli-
nika című sorozat sztárjá-
ra. A szívtipró színész Udo 
Brinkmannt alakította a 
telenovellában, és rengeteg 
nő szívébe lopta be magát. 
Sacha Hehn felett azóta már 
eljárt az idő, de még mindig 
népszerű, sokszor szerepel 
reklámokban. Az egyik ilyen 
üzlet miatt perelik most a 
színészt, ugyanis egykori 
ügynöke szerint a megkö-
tött egyezség után elfelejtett 
neki jutalékot fi zetni. Vero-
nika Ebisch 25 ezer euróra 
pereli ezért a színészt, ami 
átszámítva 7,6 millió forint. 
A sztár azonban nem akar 
fi zetni. A Bild Magazinnak 
adott nyilatkozata szerint 
ugyanis az üzletet ő kötöt-
te meg, az ügynöke a tudta 

Milliókra perelik A klinika 
Udo Brinkmannját

nélkül tárgyalt róla, és csak 
a ő elérhetőségéért keresték 

meg Veronikát. (forrás: li-
fe.hu)

Miközben a gyerekek egy 
jelentős részét szó szerint 
az asztal körül kell hajku-
rászni, hogy végre köny-
vet vegyenek a kezükbe, 
a négyéves csodagyerek, 
Daliyah nem csinál semmi 
mást, csak olvas. 

Bár mindössze csak négy-
éves, az amerikai kislány 
már több mint ezer könyvet 
olvasott el, és szülei szerint 
azt tervezi, mire óvodába 
megy, újabb 500 könyvvel 
bővíti amúgy sem jelen-
téktelen listáját. „Daliyah 
szó szerint mindennap ol-
vas. Van, hogy 1-2 órát is, de 
olyan is, hogy csak 15-20 per-
cet. Attól függ, milyen kedve 

A négyéves kis könyvmoly  

van” – árulta el a Times of 
Gainesville-nek a kislány 
anyukája, Haleema Arana, 
majd hozzátette, Daliyah 
alig 18 hónapos volt, mikor 
feltűnt neki, hogy felismeri 
a betűket. „Onnantól kezd-
ve tudatosan fejlesztettük őt, 
aminek hatására hároméve-
sen már egyedül olvasta a 
kedvenc könyveit.”

Szőke vagy vörös? Vörös 
vagy szőke? Nem kell to-
vább gondolkodnod, legyen 
mindkettő! A divat világát 
jelenleg egyértelműen a kü-
lönleges, színátmenetes fri-
zurák uralják, köztük is a 
rózsaaranyszőkére emlékez-
tető, vörös és szőke árnyala-
tokat felvonultató, ultranői-
es, mégis vagány blorange 
lesz 2017 legtrendibb hajszí-
ne. Krémes, mégis vibráló.

Ez a hajszín lesz a 
legdivatosabb 2017-ben

Egy stílusos nő mindig 
válogat az éppen aktuális 
trendek között. 

Figyeli a divatot, tisztá-
ban van az aktuális irány-
zatokkal, de nem vesz fel 
akármit. Inkább megkere-
si a számára legelőnyösebb 
darabokat, és azokat kom-
binálja. Vannak minden év-
ben olyan irányok, amelyek 
hosszabb időre határozzák 
meg a divatot, és persze az 
is egy irány lehet, hogy mik 

Már nem divat a csípőnadrág!
azok a ruhadarabok, ami-
ket ne hordjunk. Ezek kö-
zé tartozik a csípőnadrág, 
ami egyre inkább kimegy 
a divatból. 

A magas vagy középma-
gas derekú nadrágok, ami-
ket érdemes helyette hor-
danod. De ne keseredj el, 
a csípőnadrág a legtöbb 
alakra nem is kifejezet-
ten előnyös, úgyhogy nem 
lesz nehéz megbirkózni a 
veszteséggel.

A Saul fia készítőinek 
2016 is rangos elismerések-
ről szólt, és úgy tűnik, idén 
tovább folytatódik a díjeső. 
Ezúttal az brit BAFTA díj-
ra jelölték legjobb idegen 
nyelvű fi lmként, ahol Osca-
ros ellenfelével csaphat ösz-
sze, a francia-német-török 
Mustanggal, de erős aspiráns 
még a Toni Erdmann című 
német-osztrák vígjáték is.

Újabb díjra 
jelölték a Saul fiát!
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Amőba Sudoku
A szabályok megegyeznek a normál Sudoku szabályaival, azzal a különbséggel, hogy a számokat 1-9-ig a 9 különböző alakú cellába kell beírni.

Sudoku X
Szabályok ugyanazok, mint az alap Sudokunál, azzal a kiegészítéssel, hogy a két átmérő vonalában lévő négyzetekben ugyanúgy szerepelnie kell az összes számnak 1-9-ig

gggggggg gyggyyy

Szókereső
A betűhalmazban 21 szót rej-
tettük el nyolc irányban: bal-
ról jobbra vagy jobbról balra, 
függőlegesen felülről lefelé 
vagy alulról felfelé, valamint 
átlósan. 
Keresse meg és húzza át a 
felsorolt szavak betűit, majd 
az át nem húzottakat olvassa 
össze balról jobbra és felülről 
lefelé haladva. 

ábécéskönyv, aszkéta, aszt-
ronómus, barnásvörös, bosz-
szúálló, botcsinálta, búcsú, 
fricska, lipcse, odakint, osz-
lop, paplan, párás, passzív, 
poén, strázsa
szappanhab, szívdobogás, 
szóda, tivornya, tizenéves

Szókereső
A betűhalmazban 19 szót rej-
tettük el nyolc irányban: bal-
ról jobbra vagy jobbról balra, 
függőlegesen felülről lefelé 
vagy alulról felfelé, valamint 
átlósan.
 Keresse meg és húzza át a 
felsorolt szavak betûit, majd 
az át nem húzottakat olvassa 
össze balról jobbra és felülről 
lefelé haladva.
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Olasz módra, ráadással
Az ábrában két, egymástól cikcakkban haladó vonallal elválasztott 

rejtvény található. Könnyítésképpen az elválasztó vonalat és a fekete 
négyzeteket előre berajzoltuk. A meghatározásokat a beírás sorrendjében 
adtuk meg. Helyes megfejtés esetén a kiemelt négyzetekbe került betű-
ket balról-jobbra és fölülről-lefelé összeolvasva egy, a görög mitológiából 
ismert „paripa” neve alakul ki.

Vízszintes:
1. Szörényi Levente első királyunkról szóló zenés műve. 2. ... - maróka; 

simogatáskor használt hízelkedő szó – gabonát betakarító – hosszú morze-
jel. 3. Idegen előtag, kép- – fi nom innivaló – jövendőmondó. 4. Gyötrelem 
– ismeretlen személy – hosszú idő múlva. 5. Steven Spielberg űrmanója – 
embert, állatot stb. ábrázoló tárgy – uralkodói jelvény. 6. Huszár és zsoké is 
lovagolja – szemüveg, régiesen. 7. Béres ...; Kossuth-díjas színésznő – karfás, 
kárpitozott ülő- és fekvőbútor – az asztácium vegyjele. 8. Írás az újságban – 
Kotkoda párja a kedvelt rajzfi lmsorozatban – épületszárny. 9. Járom – pon-
tyot áruló kofa jelzője – román légitársaság. 10. Kicsinyítő képző – penge-
tős hangszer – oda-vissza a folyosón. 11. Latin mondás: borban az igazság.

Függőleges:
A. Nagyon apró. B. Éles hangon kiált – szövetség. C. Királyi ülőhely – 

homlokán fehér foltot viselő ló – mágnesmag! D. Maga után húz – farsangi 
sütemény – (magához) szólít. E. Édes pálinka, népiesen – bec. Katalin. F. A 
nátrium vegyjele – az oszmán-török hadsereg tisztje – ázsiai vadszamár. G. 
Bec. Ilona – szándékozó. H. Állam a Perzsa-öbölben, a fővárosa Doha – kel-
lemetlen őszi eső jelzője. I. Hímes tojás díszítéséhez használt eszköz – fel-
ső végtag – a vas vegyjele. J. Török pálinkaféle – az ókori római mitológia 
főistene, egy bolygó is viseli nevét. K. Község Pécs közelében, falumúze-
umában bosnyák szobával – tartósító folyadék – arab férfi név. L. Patás há-
ziállat – légzési és testgyakorlatok rendszere Indiából – gabonát levág. M. 
Zsírpárna az áll alatt – nála lejjebbről. N. Neves karmester, zongoraművész.
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Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1.
Tel.: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661

Felelős kiadó:  
Kázmér Judit és Kinde Kálmán 

ügyvezető igazgatók 
Srek Zsuzsanna lapigazgató

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné,
PLT ingyenes divízió igazgató: 

Heffl  er György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O.

Terjeszti: Privát Posta Kft.

Megjelenik: 41.000 példányban
Székesfehérvár minden postaládájában, 

ahol ezt lehetővé teszik, valamint 
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés,

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd, 
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró, 

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.
Lapzárta:  szerda 17 óra

Internet:  www.szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban meg-
jelent hirdetéseket felhasználni tilos! A kiadó az 
elfogadott megrendelés alapján átadott hirde-
tések tartalmáért, azok valódi ságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy 
körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevé-
kenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsola-
tos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1.
Tel.: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661

Felelős kiadó:  
Kázmér Judit 

ügyvezető igazgató
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné,
PLT ingyenes divízió igazgató: 

Heffl  er György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O. 

Megjelenik: 41.000 példányban
Székesfehérvár minden postaládájában, 

ahol ezt lehetővé teszik, valamint 
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés,

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd, 
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró, 

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  szerda 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: fehervar@szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi-
ságáért, harmadik személyeknek okozott jog-
sérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles 
olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 
amelyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból ke-
letkező következményeket és hátrányokat a 
megrendelőre hárítja.

ÁLLÁST KERES

Nyudíjas férfi óvodába, iskolába udva-
rosi vagy portás munkát vállal 1000Ft
órabér 06-20/325-6173

ÁLLÁST KÍNÁL

Pénzintézet csoportvezetőt keres kie-
melt támogatással komplett csoport je-
lentkezését is várjuk! Önélerajzot
ugyfelszolgalat.tk@gmail.com címre vá-
rom.

Takarító kolléganőt keresünk, (Szfv. Se-
regélyes u.) napi 5 órás munkavégzés-
sel, délutános munkabeosztással (17-
22 h) kiemelt bérezéssel. +36-30/947-
2043

INGATLAN

9.300.000Ft-ért Rádión 2 szobás
I.emeleti téglalakás
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027,06-20/442-4719 Ötletház In-
gatlan–Hiteliroda

11.200.000Ft-ért Bátkyn 1,5 szobás la-
kás www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2494, tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliro-
da

11.650.000Ft-ért 1,5 szobás erkélyes
szép lakás belvárosban
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027,06-20/442-4719 Ötletház In-
gatlan–Hiteliroda

25.000.000Ft-ért 4 szobás családi ház
Vezér utcáknál www.otlethazingatlan.hu
Kód:S841, tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Öreghegyi Ingatlaniroda keres-kínál el-
adó-kiadó ingatlanokat. 22-301-320,
www.oreghegyi.hu

KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó tel.:06-70/530-5652

TELEK

Sóstón-II. összközműves telek 8,5 MFt-
ért eladó. 06-30/353-6204

GARÁZS

Belvárosban teremgarázsban gépkocsi
beálló kiadó. 20-9160-575

CSALÁDI HÁZ

Alapon 3 szobás családi ház gazdálko-
dásra alkalmas telekkel eladó. Víz, gáz,
villany van. Irányár: 3 MFt. Ugyanott ela-
dó mázsa, szőlőprés. Érd.:06-30/305-
8896 Öreghegyen 1700 m2-es telken beto-

nozott pince, felette félig kész ház ela-
dó. irányár: 15,2 M Ft. Tel: 06-30/438-
0440

Gárdonyban eladó egy 2011-ben épült,
190 m2-es, nappali + 5 szobás, igényes
ház, medencével. Irányár: 48,5 M Ft. Tel:
06-30/348-9098

Az Adonyin kiadó egy kétszobás, belül
felújított, konvektoros ház, nem dohány-
zó, max. 3 személy részére. 90.000 Ft +
rezsi. 06-30/348-9098

Szabadbattyánban eladó egy 67 m2-
es, vegyes falazatú, új ablakos ház,
nagy telekkel. Irányár: 8,3 M Ft. Tel: 06-
30/348-9098

Öreghegyen 2 szoba nappalis, 120 m2-
es ház garázzsal tárolókkal eladó. 22-
301-320, www.oreghegyi.hu

Öreghegyen egyszintes, 85 m2-es felú-
jított ikerházrész 700 m2 telekkel eladó.
20-9160575

A Tátra utcában eladó egy erősen felújí-
tandó, téglaépítésű ház, 1082 m2-es tel-
ken. Ár: 12,9 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Vezér utcáknál 4 szoba nappalis nagy
garázsos ház eladó. 20-9160-575

Maroshegyen, Temesi utcában egy-
szintes, felújításra szoruló ház 7,5 MFt.
06-30/353-6204

Lovasberényben eladó egy 150 m2-es,
nappali + 3 szobás családi ház. Irányár:
18,9 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Székesfehérvár-Emmarózán eladó
teljes körűen felújított ház a buszmegál-
lóhoz közel! Tel.: 06-20/252-0622

Székesfehérváron, Videoton közelében
kétszintes családi ház eladó. Irányár: 41
MFt. Tel.:06-20/279-8074

Sárkeresztesen 2 szoba-nappalis csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel: 06-30/
438-0440

LAKÁS

Nyitott ház! Január 22-én vasárnap 11-
12 óráig. Két lakásos, első emeleti, szép
lakás, parkosított környezetben eladó.
Saját kertrész, parkolás az udvaron akár
több autóval is. Ilyen nagy lakást ilyen
kedvező áron nem talál! 180 m3

=23.900.000 Ft. Tel.:06-20/347-8620

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat kere-
sünk készpénzes ügyfeleinknek Öt-
letház Ingatlan-Hiteliroda, Sütő 8.
tel.:06-20/5944-027

Székesfehérvár történelmi belvárosá-
ban téglaépítésű 3 szobás, 93 m3-es la-
kás eladó. Ingatlanosok kíméljenek!
Tel:06-20/9333-058

Eladó a Karinthy utcában egy 62 m2-es,
3 szobás, átlagos állapotú, 1. emeleti la-
kás. Irányár: 16,6 M Ft. Tel: 06-30/348-
9098

A Széchenyi utcában eladó egy 53 m2-
es, 1+2 félszobás, 3. emeleti, jó állapo-
tú lakás. Irányár: 13,9 M Ft. Tel: 06-30/
348-9098

SZÉKESFEHÉRVÁR, Horvát István utcá-
ban, földszinti, 3 szobás lakás, parkoló-
hellyel eladó. Tel.: 06-20-622-6832

SZÉKESFEHÉRVÁRON Szedreskertben
1,5 szobás francia erkélyes, jó állapotú
lakás eladó. Tel.: 06(20)3370 424

SZÉKESFEHÉRVÁR belvárosában 1 szo-
bás szép állapotú, azonnal költözhető
TÉGLA lakás eladó. Tel.: 06(20)3370424

Székesfehérváron, Sziget utcában lif-
tes házban, IV. emeleti, 2 szobás, erké-
lyes lakás eladó. Tel.:06-30/656-2359

Fecskeparton 2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 12,7MFt tel.:06-30/267-
7582, 06-20/360-7153

1,5, kétszobás, földszinti, 1.emeleti,
gázfűtéses: Olaj, Budai út 9,5-10,5MFt.
06-30/353-6204

Székesfehérváron nagymértetű lakás
szép környezetben 23.900.000 Ft-ért
eladó. 06-20/347-8620

Történelmi belvárosban 84 m2-es lakás
bérleti jogát kisebb tulajdonra cserél-
ném érd.:06-30/2683-021

ÜZLET, IRODA

9.3 MFt Rádión 2 szobás 1 emeleti tég-
lalakás 06-20/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

Állás lehetőség! Székesfehérvári bejá-
ratott vendégkörrel rendelkező szépség
szalonomba felveszek fodrász, kozmeti-
kus, manikűrös, pedikűrös, masszőr
vállalkozót. Tel.:06-70/397-9013

Prohászka úton 15 m2-es különálló üz-
let kiadó. Érdeklődni: 06-70/545-2055

JÁRMŰVEK

Lakókocsit vásárolnék, állapottól füg-
getlenül, okmányok nélkül is. Tel.: 06-
30/203-45-92

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

Régi motorokat, autókat keresek gyűj-
teménybe. Akár hiányosat is, alkatré-
szeket is. 0620-936-1244

Jawa, CZ motorkerékpárokat keresek.
Telefon: 0620-936-1244

Székesfehérvár postaládáiban és 24 vidéki 
település terjesztési pontjain.

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ

Szívmelengető kutyaszeretet

Székesfehérvári 

partnereinkhez keresünk

kollégákat
Jelentkezés:

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező

 nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

pappppp rtnereininkhez keresünk

k ll k

TERMELÉSI OPERÁTOR,

TARGONCAVEZETŐ,

CNC GÉPKEZELŐ,

LAKATOS,

FÉNYEZŐ - és

FORRASZTÓ MUNKÁS

JelJ entkezés:JJ

Köl ö é t kö títé t dél ő

06-20/320-8850

www.pannonjob.huTovábbi állásajánlataink:

Megközelítés 13, 13A, Austrofa megálló.

AXEL Bútoráruház mellett

Facebook : british használt ruha 

A székesfehérvári DENSO Kft. keres 

Elvárások: 

Amit kínálunk: 

Tesztnapok: 01.14, 01.21 és 01.28; reggel 06:00 óra 

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

Jelentkezés: 30/855-03-01 

 

A tesztnapon való részvételhez 
 

A szeretetre vágyó 

Extra nagy méretű

férfiruhák az extra igényekhez!

110 kg-tól 230 kg-ig 2XL-től 9XL-ig

Nyitva tartás:

H-P 9:30-17:30

Szo 9:00-12:00

Extra nagy mééééérérér ttttttetetetűűűűűűűűűűű kh !!

Székesfehérvár Kégl Gy. u. 2. 

Illetékhivatal utcája

Fehérneműtől az öltönyig 

06-30/768-6547

Készletfrissítés!!!! 

Rengeteg termék 

3000-5000 Ft/db

Akció ideje 
2016. 02.28-ig

ÓRIÁS BOLT

30% 40% 50%

Állás-
hirdetések: 

4.,5.,10. 
oldal

Megyei és 

mul� nacionális 

cégek állásajánlatai 

közül válogathat, 

minden 
héten! ékkeeesssfffeeeehhhhéééérr

k: 

nálluunnnkkk: 

esztnapok: 0

Helyszín: 8000 Székesfeh

Jelentkezés: 30/855-03-01 

A tesztnapon való részvételhez 

RRINNFFÓÓÓÓÓ

mmeeeeelelllleleeeeeemme

eetrreee vvvávááágágggygyyóyó

4.,5.,6.,7.,10. 

30% KEDVEZ

 nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

már 

 

Meg
AXEL Bútor

Facebook : british h

Fa

asznált  nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2016. január 29., 4. hét

Állás-hirdetések: 4.,5.,10. oldal

Garantált példányszám és terjesztés.
Hogy Ön és

vállalkozása a legismertebb 
legyen.

Székesfehérvári partnereinkhez keresünk

kollégákatJelentkezés:

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező
 nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

pappppp rtnereininkhez keresünk
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TERMELÉSI OPERÁTOR,TARGONCAVEZETŐ,CNC GÉPKEZELŐ,LAKATOS,FÉNYEZŐ - ésFORRASZTÓ MUNKÁS
JelJ entkezés:JJ

Köl ö é t kö títé t dél ő

06-20/320-8850
www.pannonjob.hu

További állásajánlataink:

1000 modell!standardtól - exkluzívig

Hivjon most: 06-20/20-777-40

Bontás nélkül rövid határidővel! Ajtófelújítás!
  soha többé ajtófestés  törmelék nélkül akár egy nap alatt  bontás helyett új, modern felület  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmassaját gyártású minoségi alapanyagokGyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

PERFEKT MÓR BT. www.perfektajto.hu

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS

Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

Téli- tavaszi extra ruhavásár 2000 Ft/ kg,  
kb.: 200-400 Ft / db Február 1.

Téli tavaszi gyerekruha vásár 990 Ft/ kg,  
kb.: 100-150 Ft/ db Február 2. Kedd

Február 3. SzerdaTéli – tavaszi pulóvervásár 390 Ft/ db                                                                           
Február 4. CsütörtökExtra lakástextil vásár darabáron                                                                                     

Február 5-6. Péntek- Szombat
téli-tavaszi ÁRUCSERE!!! február 1. 
Téli- tavaszi extra gyerekruha vásár 2000 Ft/ kg, 

 kb.: 150-200 Ft/ db Február 3. Szerda

 

kb.: 200-400 Ft/ db Február 4. Csütörtök

A székesfehérvári DENSO Kft. keres OPERÁTOROKAT  

 
Elvárások: 

 

 Amit kínálunk: 

Tesztnapok: 02.02, 02.04, 02.09 és 02.11  reggel 06:00 óra Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

- -01 A tesztnapon való részvételhez 

 

ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 2.06-20/503-0022 és 06-20/4444-947 www.albatuzifa.hu

 1 ÉVE KIVÁGOTT GYERTYÁN ÉS TÖLGY TŰZIFA 15.000 Ft/ömlesztett m3 CSERTÖLGY TŰZIFA2.600 Ft/q (26 Ft/kg) vagy13.000 Ft/ömlesztett m3 AKÁC TŰZIFA15.000 Ft/ömlesztett m3 MÁTRAI, CSEH, LENGYEL SZENEK FORGALMAZÁSA· PRÉMIUM PELLET 86 Ft/kg

TŰZIFA-
SZÉN

Generációk...X, Y, Z és az Alfák

Generációk élnek egymás mellett, nem egymással 
3. oldal

szekesfehervar.ctk.hu

Fényképes 

kkk fffff hhhh ttkkk hhhh

06-30/348-2165

41.000 példány

Ha esetleg nem kapta meg újságunkat, 
kérjük, feltétlenül jelezzen nekünk!

Akár mailben: fehervar@szuperinfo.hu címen 
(kérjük, írja meg nevét, a pontos címet  

és egy telefonos elérhetőséget)
Telefonszámunkon is megteheti: 

22/508-660
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Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1.
Tel.: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661

Felelős kiadó:  
Kázmér Judit és Kinde Kálmán 

ügyvezető igazgatók 
Srek Zsuzsanna lapigazgató

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné,
PLT ingyenes divízió igazgató: 

Heffl  er György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O.

Terjeszti: Privát Posta Kft.

Megjelenik: 41.000 példányban
Székesfehérvár minden postaládájában, 

ahol ezt lehetővé teszik, valamint 
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés,

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd, 
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró, 

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.
Lapzárta:  szerda 17 óra

Internet:  www.szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban meg-
jelent hirdetéseket felhasználni tilos! A kiadó az 
elfogadott megrendelés alapján átadott hirde-
tések tartalmáért, azok valódi ságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy 
körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevé-
kenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsola-
tos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1.
Tel.: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661

Felelős kiadó:  
Kázmér Judit 

ügyvezető igazgató
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné,
PLT ingyenes divízió igazgató: 

Heffl  er György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O. 

Megjelenik: 41.000 példányban
Székesfehérvár minden postaládájában, 

ahol ezt lehetővé teszik, valamint 
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés,

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd, 
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró, 

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  szerda 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: fehervar@szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi-
ságáért, harmadik személyeknek okozott jog-
sérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles 
olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 
amelyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból ke-
letkező következményeket és hátrányokat a 
megrendelőre hárítja.

ÁLLÁST KERES

Nyudíjas férfi óvodába, iskolába udva-
rosi vagy portás munkát vállal 1000Ft
órabér 06-20/325-6173

ÁLLÁST KÍNÁL

Pénzintézet csoportvezetőt keres kie-
melt támogatással komplett csoport je-
lentkezését is várjuk! Önélerajzot
ugyfelszolgalat.tk@gmail.com címre vá-
rom.

Takarító kolléganőt keresünk, (Szfv. Se-
regélyes u.) napi 5 órás munkavégzés-
sel, délutános munkabeosztással (17-
22 h) kiemelt bérezéssel. +36-30/947-
2043

INGATLAN

9.300.000Ft-ért Rádión 2 szobás
I.emeleti téglalakás
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027,06-20/442-4719 Ötletház In-
gatlan–Hiteliroda

11.200.000Ft-ért Bátkyn 1,5 szobás la-
kás www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2494, tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliro-
da

11.650.000Ft-ért 1,5 szobás erkélyes
szép lakás belvárosban
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027,06-20/442-4719 Ötletház In-
gatlan–Hiteliroda

25.000.000Ft-ért 4 szobás családi ház
Vezér utcáknál www.otlethazingatlan.hu
Kód:S841, tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Öreghegyi Ingatlaniroda keres-kínál el-
adó-kiadó ingatlanokat. 22-301-320,
www.oreghegyi.hu

KIADÓ INGATLAN

Albérlet kiadó tel.:06-70/530-5652

TELEK

Sóstón-II. összközműves telek 8,5 MFt-
ért eladó. 06-30/353-6204

GARÁZS

Belvárosban teremgarázsban gépkocsi
beálló kiadó. 20-9160-575

CSALÁDI HÁZ

Alapon 3 szobás családi ház gazdálko-
dásra alkalmas telekkel eladó. Víz, gáz,
villany van. Irányár: 3 MFt. Ugyanott ela-
dó mázsa, szőlőprés. Érd.:06-30/305-
8896 Öreghegyen 1700 m2-es telken beto-

nozott pince, felette félig kész ház ela-
dó. irányár: 15,2 M Ft. Tel: 06-30/438-
0440

Gárdonyban eladó egy 2011-ben épült,
190 m2-es, nappali + 5 szobás, igényes
ház, medencével. Irányár: 48,5 M Ft. Tel:
06-30/348-9098

Az Adonyin kiadó egy kétszobás, belül
felújított, konvektoros ház, nem dohány-
zó, max. 3 személy részére. 90.000 Ft +
rezsi. 06-30/348-9098

Szabadbattyánban eladó egy 67 m2-
es, vegyes falazatú, új ablakos ház,
nagy telekkel. Irányár: 8,3 M Ft. Tel: 06-
30/348-9098

Öreghegyen 2 szoba nappalis, 120 m2-
es ház garázzsal tárolókkal eladó. 22-
301-320, www.oreghegyi.hu

Öreghegyen egyszintes, 85 m2-es felú-
jított ikerházrész 700 m2 telekkel eladó.
20-9160575

A Tátra utcában eladó egy erősen felújí-
tandó, téglaépítésű ház, 1082 m2-es tel-
ken. Ár: 12,9 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Vezér utcáknál 4 szoba nappalis nagy
garázsos ház eladó. 20-9160-575

Maroshegyen, Temesi utcában egy-
szintes, felújításra szoruló ház 7,5 MFt.
06-30/353-6204

Lovasberényben eladó egy 150 m2-es,
nappali + 3 szobás családi ház. Irányár:
18,9 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Székesfehérvár-Emmarózán eladó
teljes körűen felújított ház a buszmegál-
lóhoz közel! Tel.: 06-20/252-0622

Székesfehérváron, Videoton közelében
kétszintes családi ház eladó. Irányár: 41
MFt. Tel.:06-20/279-8074

Sárkeresztesen 2 szoba-nappalis csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel: 06-30/
438-0440

LAKÁS

Nyitott ház! Január 22-én vasárnap 11-
12 óráig. Két lakásos, első emeleti, szép
lakás, parkosított környezetben eladó.
Saját kertrész, parkolás az udvaron akár
több autóval is. Ilyen nagy lakást ilyen
kedvező áron nem talál! 180 m3

=23.900.000 Ft. Tel.:06-20/347-8620

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat kere-
sünk készpénzes ügyfeleinknek Öt-
letház Ingatlan-Hiteliroda, Sütő 8.
tel.:06-20/5944-027

Székesfehérvár történelmi belvárosá-
ban téglaépítésű 3 szobás, 93 m3-es la-
kás eladó. Ingatlanosok kíméljenek!
Tel:06-20/9333-058

Eladó a Karinthy utcában egy 62 m2-es,
3 szobás, átlagos állapotú, 1. emeleti la-
kás. Irányár: 16,6 M Ft. Tel: 06-30/348-
9098

A Széchenyi utcában eladó egy 53 m2-
es, 1+2 félszobás, 3. emeleti, jó állapo-
tú lakás. Irányár: 13,9 M Ft. Tel: 06-30/
348-9098

SZÉKESFEHÉRVÁR, Horvát István utcá-
ban, földszinti, 3 szobás lakás, parkoló-
hellyel eladó. Tel.: 06-20-622-6832

SZÉKESFEHÉRVÁRON Szedreskertben
1,5 szobás francia erkélyes, jó állapotú
lakás eladó. Tel.: 06(20)3370 424

SZÉKESFEHÉRVÁR belvárosában 1 szo-
bás szép állapotú, azonnal költözhető
TÉGLA lakás eladó. Tel.: 06(20)3370424

Székesfehérváron, Sziget utcában lif-
tes házban, IV. emeleti, 2 szobás, erké-
lyes lakás eladó. Tel.:06-30/656-2359

Fecskeparton 2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 12,7MFt tel.:06-30/267-
7582, 06-20/360-7153

1,5, kétszobás, földszinti, 1.emeleti,
gázfűtéses: Olaj, Budai út 9,5-10,5MFt.
06-30/353-6204

Székesfehérváron nagymértetű lakás
szép környezetben 23.900.000 Ft-ért
eladó. 06-20/347-8620

Történelmi belvárosban 84 m2-es lakás
bérleti jogát kisebb tulajdonra cserél-
ném érd.:06-30/2683-021

ÜZLET, IRODA

9.3 MFt Rádión 2 szobás 1 emeleti tég-
lalakás 06-20/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

Állás lehetőség! Székesfehérvári bejá-
ratott vendégkörrel rendelkező szépség
szalonomba felveszek fodrász, kozmeti-
kus, manikűrös, pedikűrös, masszőr
vállalkozót. Tel.:06-70/397-9013

Prohászka úton 15 m2-es különálló üz-
let kiadó. Érdeklődni: 06-70/545-2055

JÁRMŰVEK

Lakókocsit vásárolnék, állapottól füg-
getlenül, okmányok nélkül is. Tel.: 06-
30/203-45-92

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

Régi motorokat, autókat keresek gyűj-
teménybe. Akár hiányosat is, alkatré-
szeket is. 0620-936-1244

Jawa, CZ motorkerékpárokat keresek.
Telefon: 0620-936-1244

Székesfehérvár postaládáiban és 24 vidéki 
település terjesztési pontjain.

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ

Szívmelengető kutyaszeretet

Székesfehérvári 

partnereinkhez keresünk

kollégákat
Jelentkezés:

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező

 nyilvántartási szám: 4376-4./2003.
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TERMELÉSI OPERÁTOR,

TARGONCAVEZETŐ,

CNC GÉPKEZELŐ,

LAKATOS,

FÉNYEZŐ - és

FORRASZTÓ MUNKÁS

JelJ entkezés:JJ

Köl ö é t kö títé t dél ő

06-20/320-8850

www.pannonjob.huTovábbi állásajánlataink:

Megközelítés 13, 13A, Austrofa megálló.

AXEL Bútoráruház mellett

Facebook : british használt ruha 

A székesfehérvári DENSO Kft. keres 

Elvárások: 

Amit kínálunk: 

Tesztnapok: 01.14, 01.21 és 01.28; reggel 06:00 óra 

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

Jelentkezés: 30/855-03-01 

 

A tesztnapon való részvételhez 
 

A szeretetre vágyó 

Extra nagy méretű

férfiruhák az extra igényekhez!

110 kg-tól 230 kg-ig 2XL-től 9XL-ig

Nyitva tartás:

H-P 9:30-17:30

Szo 9:00-12:00

Extra nagy mééééérérér ttttttetetetűűűűűűűűűűű kh !!

Székesfehérvár Kégl Gy. u. 2. 

Illetékhivatal utcája

Fehérneműtől az öltönyig 

06-30/768-6547

Készletfrissítés!!!! 

Rengeteg termék 

3000-5000 Ft/db

Akció ideje 
2016. 02.28-ig

ÓRIÁS BOLT

30% 40% 50%

Állás-
hirdetések: 

4.,5.,10. 
oldal

Megyei és 

mul� nacionális 

cégek állásajánlatai 

közül válogathat, 

minden 
héten! ékkeeesssfffeeeehhhhéééérr

k: 

nálluunnnkkk: 

esztnapok: 0

Helyszín: 8000 Székesfeh

Jelentkezés: 30/855-03-01 

A tesztnapon való részvételhez 

RRINNFFÓÓÓÓÓ

mmeeeeelelllleleeeeeemme

eetrreee vvvávááágágggygyyóyó

4.,5.,6.,7.,10. 

30% KEDVEZ

 nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

már 

 

Meg
AXEL Bútor

Facebook : british h

Fa

asznált  nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2016. január 29., 4. hét

Állás-hirdetések: 4.,5.,10. oldal

Garantált példányszám és terjesztés.
Hogy Ön és

vállalkozása a legismertebb 
legyen.

Székesfehérvári partnereinkhez keresünk

kollégákatJelentkezés:

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező
 nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

pappppp rtnereininkhez keresünk
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TERMELÉSI OPERÁTOR,TARGONCAVEZETŐ,CNC GÉPKEZELŐ,LAKATOS,FÉNYEZŐ - ésFORRASZTÓ MUNKÁS
JelJ entkezés:JJ

Köl ö é t kö títé t dél ő

06-20/320-8850
www.pannonjob.hu

További állásajánlataink:

1000 modell!standardtól - exkluzívig

Hivjon most: 06-20/20-777-40

Bontás nélkül rövid határidővel! Ajtófelújítás!
  soha többé ajtófestés  törmelék nélkül akár egy nap alatt  bontás helyett új, modern felület  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmassaját gyártású minoségi alapanyagokGyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

PERFEKT MÓR BT. www.perfektajto.hu

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS

Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

Téli- tavaszi extra ruhavásár 2000 Ft/ kg,  
kb.: 200-400 Ft / db Február 1.

Téli tavaszi gyerekruha vásár 990 Ft/ kg,  
kb.: 100-150 Ft/ db Február 2. Kedd

Február 3. SzerdaTéli – tavaszi pulóvervásár 390 Ft/ db                                                                           
Február 4. CsütörtökExtra lakástextil vásár darabáron                                                                                     

Február 5-6. Péntek- Szombat
téli-tavaszi ÁRUCSERE!!! február 1. 
Téli- tavaszi extra gyerekruha vásár 2000 Ft/ kg, 

 kb.: 150-200 Ft/ db Február 3. Szerda

 

kb.: 200-400 Ft/ db Február 4. Csütörtök

A székesfehérvári DENSO Kft. keres OPERÁTOROKAT  

 
Elvárások: 

 

 Amit kínálunk: 

Tesztnapok: 02.02, 02.04, 02.09 és 02.11  reggel 06:00 óra Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

- -01 A tesztnapon való részvételhez 

 

ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 2.06-20/503-0022 és 06-20/4444-947 www.albatuzifa.hu

 1 ÉVE KIVÁGOTT GYERTYÁN ÉS TÖLGY TŰZIFA 15.000 Ft/ömlesztett m3 CSERTÖLGY TŰZIFA2.600 Ft/q (26 Ft/kg) vagy13.000 Ft/ömlesztett m3 AKÁC TŰZIFA15.000 Ft/ömlesztett m3 MÁTRAI, CSEH, LENGYEL SZENEK FORGALMAZÁSA· PRÉMIUM PELLET 86 Ft/kg

TŰZIFA-
SZÉN

Generációk...X, Y, Z és az Alfák

Generációk élnek egymás mellett, nem egymással 
3. oldal

szekesfehervar.ctk.hu

Fényképes 

kkk fffff hhhh ttkkk hhhh

06-30/348-2165

41.000 példány

Ha esetleg nem kapta meg újságunkat, 
kérjük, feltétlenül jelezzen nekünk!

Akár mailben: fehervar@szuperinfo.hu címen 
(kérjük, írja meg nevét, a pontos címet  

és egy telefonos elérhetőséget)
Telefonszámunkon is megteheti: 

22/508-660
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Gitároktatás kezdőknek, haladóknak
igény szerinti időbeosztással. Tel: 06-
20/538-4773

SZOLGÁLTATÁS

Gyakorlott mérlegképes könyvelőt ke-
resünk! Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal: merlegel12017@gmail.com, tel:
06-30/390-6751

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16

Székesfehérvári cég keres munkatár-
sakat összeszerelői munkára egy mű-
szakban. Hölgyek jelentkezését várjuk!
Érdeklődni lehet: 70/630-1230
, melitta.ducsai@opuswork.eu

Angliai bejelentett munkavégzésre ke-
resünk megbízható hölgyeket, angol
nyelvtudással tel.:06-30/708-3666

Kriston női intim torna 12 órás tan-
folyam kezdődik január 26.-án (KIS-
MAMÁKNAK IS) Székesfehérváron,
Mózer Edit. mozere@freemail.hu
www.intimtornaszekesfehervar.hu,
tel:06-20/360-3881

ÁLLÁST KÍNÁL

Nyílászárók szigetelése, passzítása,
redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók
készítése, javítása, penészmentesí-
tés 06-30/294-6022,
www.peneszeltavolitasa.hu

Fodrászokat, Körmösöket keresünk be-
jelentett munkakörbe, napi 8 órában fix
bérezéssel. Bizonyítvány szükséges!
Gyakorlat: minimum 1-2 év. Jelentkezni:
06-20/253-0377

Számítógép, laptop javítása garanciá-
val. Lefagy, lassú, nem indul? Telepíté-
sek, vírusírtás, adatmentés. Házhoz me-
gyek (vidékre is)! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! 06-70/255-0066

A Duna House agilis, jól kommunikáló
ingatlanértékesítőt keres. Egyedi támo-
gatási rendszer a betanulás alatt. Érd:
06-30/631-0177

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

Duguláselhárítás -csatornamosás Fe-
jér megyében bontás nélkül, spirállal és
ipari woma csatornamosóval, garanciá-
val, nonstop. 06-20/913-2996

BÚTOR

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

Használt szekrénysor, étkező garnitúra,
ülőgarnitúra, franciaágy, polcok eladók.
Tel: 06-30/413-3477

3 darabos, kétszemélyessé ágyazható
ülőgarnítúra 15.000 Ft-ért eladó. 06-22/
726-018, 06-30/480-2894

Belső munkákat vállalunk: kőműves,
festés, villanyszerelés. 06-20/446-
9308

Számítógép, laptop, notebook javítás-
vírusírtás, kérésre helyszíni kiszállással!
Tel: 06-30/348-2165

Burkolás, festés, gipszkarton szerelés,
teljes lakásfelújítás rövid határidővel.
Tel.:06-20/411-1772

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

VEGYES

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

Kádfényezés, beépített állapotban ga-
ranciával. 06-20/9262-060,
www.kadfenyezes.com

Vásárolnék lapkákat, CNC marókat, ül-
lőket, állványos fúrókat, satut, heggesz-
tőt, stb, használt szerszámokat. 06-30/
242-8413

Lomtalínást padlástól a pincéig, takarí-
tást vállalok, illetve fém háztartási gé-
peket és hagyatékot vásárolok. Tel:06-
70/599-6088

Kőműves munkákat, külső szigetelést,
belső festést, teljes házátalakítást válla-
lunk. 06-30/958-2809

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

Étkezési burgonya 70 Ft/kg, 30 kg-os
zsákban ingyenes szállítással. 06-30/
9927-407

Magas áron vásárolok mindennemű ré-
giséget! Apróságtól a bútorig. Díjtalan
kiszállás! Molnár Enikő 0620-365-1042

Veszélyessé vált fák kivágását vál-
lalom. 06-20/320-9019

SZABADIDŐ

Üdüljön Hajdúszoboszlón fürdő és
gyógykezeléssel félpanzióval Márciusig
6éj 32290Ft 0652558635TÁRSAT KERES

Fényképes, 18 éve sikeres, sok ezerfős
Szivárvány Társkereső azonnali válasz-
tási lehetőséggel,minden korosztálynak.
szekesfehervar.ctk.hu Tel: 06-30/348-
2165

RENDEZVÉNY
Pótszilveszter január 22.-én Pista ze-
nésszel a Jancsárban. Beke: 06-20/
617-5631

35 éves nő komoly társat keres. Kalan-
dorok kíméljenek! 30-40 éves korig. 06-
30/539-5769

180/85/54 éves nem dohányzó, függet-
len férfi keresi vékonyabb 50 körüli ba-
rátnőjét 06-20/5833-696

48/178/84 fiatalos életvitelű férfi füg-
getlen hölgyet keres tartós kapcsolatra.
06-20/274-4095

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

OKTATÁS

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

Masszázstanfolyam indul Székesfe-
hérváron február 05-én (35e Ft + akci-
ók) külföldi munkavállalásra is alkal-
mas! www.vitalitasiroda.hu, 70-330-
4694

ELADÓ

830 m2 gyártócsarnok/asztalos üzem
Székesfehérvár, Had utca 10. szám alatt,

a felújításra 45 millió forint
vissza nem térítendő támogatási lehetőséggel

Tel.: +36-30/969-97-86
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VICC

VICC VICC

- Hány birkája van, bácsikám? - kérdi a riporter a pásztort.
- 4786.
- Hú, ez nagyon sok. Van valami trükkje a számolásnál?
- Hogyne volna! Megszámolom a lábakat, és elosztom néggyel.

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

TÉLI ÁRUCSERE 01. 23. hétfő
TÉLI GYEREKRUHA VÁSÁR 990 Ft /KG, KB.: 50150 Ft/DB 

01.25. szerda
TÉLI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 Ft /KG, KB.: 200500 Ft /DB 

01.26. csütörtök

TÉLI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 Ft /KG, KB.: 200500 Ft /DB 
01.23. hétfő

NADRÁGVÁSÁR SOK FARMER 990 Ft /KG 
01.24. kedd

TÉLI CIPŐVÁSÁR 800 Ft /PÁR  
01.25. szerda

TÉLI EXTRA GYEREKRUHA VÁSÁR 2000 Ft /KG,  
KB.: 100200 Ft /DB 

01.26. csütörtök
EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR DARABÁRON                                                             

01.2728. péntek- szombat

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

PERFEKT MÓR BT. 

www.perfektajto.hu

FESTMÉNYVÁSÁR
SZÉKESFEHÉRVÁR, Fehérvári Civil 
Központ (volt Technika Háza), Rákóczi u. 25.

január  27. péntek 11-18 óráig 
január 28. szombat  9-17 óráig

 

A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
SZERETNE INGYEN UTAZNI?
www.szekelyerno.hu

ALBA TŰZIFA KFT. Szfvár, Takarodó u. 2.
06-20/503-0022 és 06-20/4444-947 

www.albatuzifa.hu

VEGYES KEMÉNY TŰZIFA
14.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

SZÁRAZ TÖLGY TŰZIFA 
16.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

AKÁC TŰZIFA 
16.000 Ft/ömlesztett m3 ártól
Magyar, cseh, lengyel szenek 

TŰZIFA-SZÉN

PONTOS MÉRÉS, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉS
Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Fémhulladék felvásárlás
Alba- Fém Kft. 8000 Székesfehérvár,  

(A Seregélyesi úton, az Agip kút mögött)  H-P.: 8- 16 óráig,  Szo.: 8- 12 óráig.

  1300 Ft
 850 Ft

 270 Ft 
 50 Ft

 340 Ft
 300 Ft

 250 Ft
 40 Ft

Egy jó munkahelyen … 
… megbecsülnek és hosszútávra tervezhetek,

… nem kell attól félnem, hogy késve és pontatlanul kapok fizetést,
… biztonságos és igényes környezetben dolgozhatok,  

akár az egész családommal!

Ilyen munkahelyen szeretek dolgozni!
Szeretnél hasonlóan érezni munkahelyeddel kapcsolatban?

 És mindezt megosztani barátaiddal is? 
Ha igen, nálunk a helyed és hozd magaddal ismerőseidet is anyagi elismerés fejében!

A székesfehérvári Hanon Systems Hungary Kft., - több, mint - 25 éve 
a régió egyik legnagyobb autóipari beszállítója felvételre keres: 

   2017-től jelentősen megemelt juttatási csomag:
 -    Más cégeknél szerzett munkatapasztalat  

esetén magasabb kezdő bér
-  Bónuszok: jelenléti, minőségi és termelékenységi mutatók alapján 
-  Kafetéria 
-  Étkezési támogatás

 Akár egy új szakmát is kitanulhatsz - Előrelépési lehetőség 
 Hosszútávú munkalehetőség
 Családias és rendezett munkakörnyezet
Ingyenes céges buszjárat

Amit elvárunk:
Legalább általános iskolai végzettség  Több műszakos munkarend vállalása

Jelentkezz hozzánk!
Bogó Renáta, email: rbogo@hanonsystems.com

cím: 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 9-11.

Gyártósori operátorokat 
(Székesfehérvár)

Amit kínálunk:

Két székely favágó üldögél este a tűz mel-
lett. Hosszas hallgatás után megszólal a 
fi atalabb:
- Bátyám, van másik nadrágja?
- Van, fi am.
Pár perc múlva ismét megszólal a fi atalabb:
- Akkor ez hadd égjen!

- Anya, az iskolában csúfolnak, hogy hosszú 
az orrom.
- Ne foglalkozz vele, egyszerűen csak hát-
rább van az arcod, mint a többieknek.

Idősebb Fradi-szurkoló készülődik az esti 
meccsre. A felsége nézi, amint férje csupa 
zöld-fehérbe öltözik. Egyszer csak meg-
szólal:
- Apukám, ahogy elnézlek, Te jobban szere-
ted a Fradit, mint engem.
- Anyukám, ahogy elnézlek, lassan már az 
Újpestet is!

- Kedves mester, higgye meg, igen sokra 
tartom - mondja a lerobbant kocsi gazdája 
a maszek autómentőnek -, hogy éjnek ide-
jén segít rajtam!
- Hát még én! - feleli a mester.


