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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

Arany - Numizmatika

Oblat Zsolt  
Gold Ékszer-Numizmatikai 

Szaküzlet
Karikagyűrűk nagy választékban! Budai út 9-11.  

Tel.:22/390-237; 06-20/9808-459.

Arany – ezüst vétel  
készpénzért. Régi pénzek, 

érmék, érmegyűjtemények 
adás - vétele.

Oblat Zsolt  
Gold Ékszer-Numizmatikai 

Szaküzlet
Karikagyűrűk nagy választékban! Budai út 9-11.  

Tel.:22/390-237; 06-20/9808-459.

Régi pénzek, érmék, 
érmegyűjtemények, 

 aranyékszer, ezüsttárgyak 
vétele készpénzért. 

Arany - Numizmatika

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:
• januártól évi bruttó 330.000 Forint cafeteria
• hiányzásmentességi jutalom havi nettó 10.000 Forint értékben
• féléves bónusz
• javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
• ingyenes céges buszjáratok
• stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• belső munkatárs ajánlási rendszer

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától
Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft 

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

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

Akác, cser, tölgy, bükk 

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

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA? 

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

Van egy jó  
állásajánlatunk Önnek is!

Kiemelt ajánlataink: 
Székesfehérvárra keresünk

GÉPKEZELŐKET

ÖSSZESZERELŐKET
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br. 160 000 Ft alapbér
Kiemelkedően magas  

műszakpótlék
Éves többszázezer Ft-os 

cafeteria

Akár 1 műszakban  
végezhető munka

Megemelt alapbér és juttatások

CSIZMAVÁSÁR! 

www.maroscipohaz.hu

Ak
ció

 é
rv

én
ye

s: 
20

17
. 0

1.
27

-0
2.

28
-ig

Minden téli lábbeli  

40-50%
engedménnyel!

Szfvár, Borszéki u. 3. H-P 9-17, Szo 9-13 

MÓRI SÍRKŐ

8060 MÓR Bajcsy Zsilinszky utca 4.
Mobil: 06-20/929-9501 • 06-30/583-0800

 
gránit, márvány,  
műkő, síremlékek  kripták, urnák 
készítése

  régi sírok felújítása, 
betűvésés

MÓRI SÍRKŐ

8060 MÓR Bajcsy Zsilinszky utca 4.
Mobil: 06-20/929-9501 • 06-30/583-0800

 
gránit, márvány,  
műkő, síremlékek  kripták, urnák 
készítése

  régi sírok felújítása, 
betűvésés

Gránit és műkő síremlék készítés

Tervezéstől a kivitelezésig!
Garanciával!

gránit, márvány, műkő, síremlékek
kripták, urnák készítése
régi sírok felújítása, betűvésés

MÓRI SÍRKŐ
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műkő, síremlékek  kripták, urnák 
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betűvésés
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8060 MÓR Bajcsy Zsilinszky utca 4.
Mobil: 06-20/929-9501 • 06-30/583-0800

 
gránit, márvány,  
műkő, síremlékek  kripták, urnák 
készítése

  régi sírok felújítása, 
betűvésés

MÓRI SÍRKŐ

8060 MÓR Bajcsy Zsilinszky utca 4.
Mobil: 06-20/929-9501 • 06-30/583-0800

 
gránit, márvány,  
műkő, síremlékek  kripták, urnák 
készítése

  régi sírok felújítása, 
betűvésés

Igen, de még mennyire! 
Izmos, szálkás testre vágyik 
mindenki. 3. oldal
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Hírek
Információk

Ultibajnokság Agárdon
Az idén 32. alkalommal megrendezett ultibajnokság a Peregovits vándordíjért 2017. január 28-án 13 órakor veszi kezdetét 
az Agárdi Közösségi Házban (Agárd, Márvány utca 40.) Peregovits István, egykori iskola igazgató, az ultiverseny alapítója 
emlékére rendezett bajnokságra nevezni a helyszínen, január 28-án lehet. Csóbor Jenő főszervező (06 20 927 8742). Várnak 
mindenkit szeretettel!

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

Bózi: Jack russel jellegű keverék 
kan. Nagyon kedves, barátságos. 
Sokat szeret mozogni, ezért ide-
ális lenne neki egy jó nagy udvar. 
1 éves kan. 

Hédi: Közepes testű keverék 
szuka, leginkább németjuhászra 
emlékeztet. Nyugodt, kiegyensú-
lyozott, akár lakásba is tökéletes 
választás. 3 éves. 

Jil: Foxi keverék kislány. Hiperak-
tív kategória, akivel tökéletesen 
lehetne agilitizni. 1 éves.

Lajos: Aki, akár már bácsi is le-
hetne, mert 5-6 éves lehet. A nők 
okozták a vesztét, utánuk indult. 
Jó házőrző, éber és figyelmes.

Rabbi: Golden jellegű keverék 
kan, 2 éves. Inkább házőrzésre 
ajánljuk, vagy, ha családi lakásba 
választaná a gazdi, akkor min-
denképpen kutyaiskola javasolt. 

Suri: 2 éves, ivartalanított lab-
rador legény. Okos, szótfogadó, 
játékos. Lakásba is jó választás. 

Szaffi: Mini puli kislány. Amilyen 
aprócska, olyan nagy a szája. Ap-
rócska mérete ellenére tökéletes 
jelző kutya. 

Zsemle: Labrador-golden keve-
rék szuka. 2 éves és bizony sokat 
kell még tanulnia. Eddigi életé-
ben senki sem tanította. 

Ubul: Frizbi bajnok lehetne, ha 
találna egy olyan gazdit, aki ezt 
a sportot szeretné üzni. Helyből 
képes több mint 1 métert ugrani. 
Nagyon jó lehetne vele versenye-
ken is szerepelni. 1 éves, kan.

Kifli: 1,5 éves, ivartalanított 
legényke. Tökéletesen viselke-
dik más kutyákkal szemben is. 
Akár házőrzőnek, akár családi 
kedvencnek választja gazdája, 
mindkét szerepet tökéletesen 
ellátja. 

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!

Fehérvári tűzoltót is jutalmaztak
Huszonhatan, köztük nyolc 
tűzoltó vett át elismerést az 
elmúlt két hét rendkívüli té-
li időjárása során tanúsított 
helytállásáért a Belügyminisz-
tériumban. A kiemelkedően 
teljesítő lánglovagokat a tárca 
miniszterhelyettese példaként 
állította a többiek elé. Köztük 
van a Fejér Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság állomá-
nyából Róth Dániel c. tűzoltó 
zászlós, a székesfehérvári tűz-
oltóság különlegesszer-kezelő-
je is. (forrás: Máthay Balázs)

Január 28-án, szombaton 
mutatja be a Barátság mozi 
Vranik Roland legújabb al-
kotását, Az állampolgár cí-
mű magyar filmdrámát. A 
vetítést követően a nézők sze-
mélyesen is találkozhatnak 

a film rendezőjével. A film 
főszereplője az ötvenes évei 
végén járó afrikai Wilson (Dr. 
Cake–Baly Marcelo), aki me-
nekültként él Magyarorszá-
gon. Wilson évek óta Buda-
pesten dolgozik biztonsági 
őrként, legfőbb vágya és cél-
ja, hogy megszerezze a ma-
gyar állampolgárságot, de 
folyamatosan megbukik az 
alkotmányos alapismeretek 
vizsgán.

Fehérvár Enthroners 
toborzó nap

Toborzónapot tart szomba-
ton délelőtt 11-től délután 14 
óráig a Fehérvár Enthroners 
együttese. Az érdeklődők-
nek lehetőségük van kifutni 
a First Field (Takarodó út 3.) 
gyepére, ahol kipróbálhatják 
az amerikai futballt. A Fehér-
vár Enthroners 17 éves kor-
tól várja minden érdeklődő 
jelentkezését a szombati to-
borzóra. A Fehérvári Koroná-
zók minden pozícióra várják 
a mozogni vágyókat.

Ismét sztárparádé  
lesz a Szent István  
Kupán 

Január 26-29. között újabb 
látványos és remek hangula-
tú mérkőzések várják az Alba 
Regia Sportcsarnokba ellátoga-
tókat, és valamennyi találkozót 
ingyenesen lehet megtekinte-
ni. A szervezők az idei tornát a 
nemrég tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Zentai Levente, az U16-
os válogatott technikai vezetője 
emlékének ajánlják. Ezúttal is 
sztárgárdák utánpótlás játéko-
sai küzdenek majd az aranyére-
mért: az Alba Fehérvár-DKKA 
és az U16-os magyar kosárlab-
da válogatott mellett a német 
FC Bayern München, a horvát 
Cibona Zagreb, a szerb Partizan 
Beograd, az olasz Stellazzurra 
Rome, valamint a két spanyol 
gigász, a Real Madrid és az FC 
Barcelona is parkettre lép. A 
torna összes meccse ingyene-
sen tekinthető meg!

Újabb közönségtalálkozó  
a Barátság moziban

Nyugdíjas Ki-Mit-tud - jelentkezési határidő

A Szabadművelődés Há-
za meghirdette a XXIV. Fej-
ér Megyei Kor-Társ Nyugdíjas 
Ki-Mit-Tud?-ot. A találkozó-
ra azokat az öregségi és rok-
kantnyugdíjasokat, valamint 
nyugdíjas klubokat várják, akik 
szívesen bemutatkoznának 

valamilyen műsorral vagy al-
kotással. A jelentkezési határ-
idő 2017. február 10., péntek. 
Az előadóművészetek közül ze-
nei produkciókat várnak akár 
a hangszeres, akár az énekes 
műfajok kategóriájában, ne-
vezni lehet továbbá vers- és 
prózamondással, színjátékkal, 
tánccal, egyéb színpadi műsor-
számmal. Egyéni nevezés ese-
tén 5, a maximum 25 fős csopor-
toknál 8 perces új produkciókat 
fogadnak, amelyeket eddig még 
nem mutattak be a korábbi ta-
lálkozók valamelyikén. 

(Katasztrófavédelem, - a kép bal szélén látható Róth Dániel c. 
tűzoltó zászlós.)
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Fókusz
Street Workout
A gimnasztikus, úgynevezett calisthenics-alapú mozgás-
formák népszerű ága a street workout, vagy más néven 
ghetto workout. Művelői saját testsúllyal, utcán, jobbára 
játszótereken edzenek, hiszen a mozgáshoz szükség van 
egy rúdra, húzódzkodóra, esetleg tolódzkodó korlátra. 

Tudta-e?
Az izom nem az edzés alatt  fejlődik, hanem az 
edzést követő pihenő időben: azokat az edzés-
ingereket, edzéshatásokat kompenzálja a szer-
vezet, amelyek az edzés alatt érte az izomzatot 
és a testet.

Képesség-
fejlesztő HázFreddy

Szfvár, Tolnai u. 26. 
(a Volánbusz pályaudvarral szemben)

Bejelentkezés és
 időpont egyeztetés: 

06-20/484-0203

Tanulási problémák?
Gondot okoz az olvasás, írás, számolás?

Beilleszkedési nehézségek?

Van megoldás, hogy a tanulás öröm legyen!
• Tanácsadás • Felmérés

• Egyéni fejlesztés • Tanulók felzárkóztatása

Óvodás kortól, 

 általános iskola 

végéig

Szfvár, Mártírok u. 72. Tel.: 22/314-118, 30/2165-303

csempék•járólapok•segédanyagok•kádak•zuhanykabinok
• fürdőszoba szekrények nagy választékban, kedvező áron!   

Nyitva tartásunk: H–P: 8.30–17.30, Szo: 9–12.
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60x60-as greslap
3.190 Ft/m2 helyett 2.390 Ft/m2

 Kezdő életmódváltóként belépni az igazi gyú-
rók közé nem egyszerű. Csak vágyakozva nézzük a 
nagy súlyokkal dolgozó férfiak és nők tökéletesre 
formált testét. Talán egyszer nekünk is ilyen lesz. 

Nem ingyen adják
A szép alakért, formáért, 

az izmokért keményen meg 
kell küzdeni. Nem elég, ha be-
kapunk egy tablettát, és kész 
az álomalak. Ha bennünk is 
megfogalmazódott már, hogy 
életmódot kívánunk váltani, s 
a következő nyárra fitten kí-
vánunk a strandra kimerész-
kedni, akkor itt az idő, hogy 
válasszunk magunknak egy 
mozgásformát! Majd végig 
kell gondolnunk, hogy a vá-
lasztott edzés, hogyan illeszt-
hető bele a napirendünkbe, 
mennyi időnket veszi el. Ér-
demes azt is tekintetbe ven-
ni, hogy van-e kedvünk, pén-
zünk edzőterembe menni. 
Amennyiben igen, akkor nagy 
a kínálat, nézzünk alaposan 
körbe, hol vannak a legjobb 
edzők, bérletek, gépek, illet-
ve milyen messze van a mun-
kahelytől, amennyiben onnan 
kívánunk mozogni menni. Ha 
nagyon kitartóak vagyunk, 
otthon is tudunk szobabi-
ciklizni, videómegosztókon 
is kereshetünk magunknak 
megfelelő programot. Vagy 
felhúzhatjuk a futócipőt, ha 
megjön a kellemesebb idő. 
Kezdőként ne menjünk ki a 
mínuszokba inkább. Igaz, 
az otthoni edzéseket sokkal 
könnyebb ellógni, ebben az 

esetben nagyobb akaraterő-
re, önfegyelemre van szük-
ség. Emellett nincs ott edző, 
hogy kijavítsa a helytelen láb-
emelést… Ha terem mellett 
döntünk, biztos, hogy még 
nagyobb lesz a motivációnk, 
hisz társakra lelhetünk. Lát-
hatjuk magunk előtt a példát, 
hogy így kell ezt csinálni, s 
lám, ilyenné lehet válni. 
Érdemes kipróbálni több 
mozgásformát. Ha pedig 
megrekedünk a fejlődés-
be, nem kell elkesered-
ni. Váltsunk mozgás-
formát, változtassunk 
étrendünkön, vagy 
edző segítségét is 
kérhetjük!

Mit is válasszunk?
Mindenkinek más vál-

hat be. Ezért menjünk el 
több órára. Nem is jó, ha 
nagyon egysíkú az edzé-
sünk, mert nem lesz olyan 
a fejlődésünk, mint ami-
lyenre vágyunk. Fegyenc-
edzés? Kettlebell, Primal 
Move? Gyúrás? TRX, Street 
Workout? Body Skills? Szá-
mos mozgásformát talál-
hatunk magunknak, nagy 
a választék. Előtte azért 
nézzünk utána, hova is fo-
gunk csöppenni! A saját sú-
lyos edzések nagy divatnak 

örvendnek most. Megdolgoz-
tatja az egész testet, gyors 
és látványos eredményeket 
hoz, kevés a sérülésveszély. 
Ha nem extrém izomtömeg-
re vágyunk, hanem az atle-
tikus a cél, akkor kivá-
ló választás lehet. A 

nagyobb izomtömeghez sú-
lyok is kellenek majd egy idő 
után. Tudományos kutatások 
szerint a sportolók és aktí-
vabb életmódot élők fehérje 
szükséglete nagyobb az át-
lagosnál. Fehérje szükséges 
a szervezetünk számára az 
új izomszövetek létrehozásá-
hoz, a regenerációhoz. A fe-
hérje étrend-kiegészítők  ma 

már elterjedtek. Mindenki-
nek magának kell döntenie, 
hogy él-e vele vagy sem. Kitű-
nő állati eredetű fehérje for-
rásaink vannak.  

70 százalék étkezés
Azt mondják a szakembe-

rek, hogy a legfontosabb az 
étkezés a sport mellett. In-
kább ez által formáljuk ma-

gunkat az edzés mel-
lett, mint egyéb 

porokkal, táplá-

lék kiegészítőkkel. A rend-
szeres tápanyagbevitelre 
oda kell figyelni, mert, ha 
naponta háromnál keveseb-
bet étkezünk, akár annak 

70 százaléka zsírként rak-
tározódhat, a bevitt energia 
mennyiségétől függetlenül.

Amennyiben napi 5 étke-
zésünk van vagy még több, 
annak 5-10 százaléka rak-
tározódik zsírként, szintén 
a bevitt energia mennyisé-
gétől függetlenül. Az evé-
sek között eltelt ideális idő 
2-4 óra. A közti időnek tel-
jesen kalóriamentesen kell 
eltelnie. Minden étkezés ki-
váltja egy következő étke-
zés igényét az anyagcsere 
gyorsulása irányába. Azaz, 
ha reggelizünk, akkor tíz-
órai idején már éhesek le-
szünk, ha kihagyjuk, ak-
kor akár délig is bírhatjuk 
étel nélkül. Ám, így lassul 

az anyagcsere. Tehát, 
általában napi 5 ét-
kezés javasolt. Az 
utolsó étkezés le-
fekvés előtt 2 órá-
val történjen. A 
kezdő életmód-

váltóknak 
nagy fel-
adat ez. 

Jobb, ha 
fokozatosan 

térünk át a napi 
ötszöri étkezésre. 
Heti 2-3 napon tel-

jesítődjön kezdet-
ben ez. Majd min-

den héten emeljük ezt egy 
nappal, míg el nem érjük a 
7 napot. Sokat teszünk ezzel 
majd testünk formálódásáért 
és egészségünkért.

Fitten egész évben
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Rendkívül népszerű a „nagymamanyugdíj”
Eddig mintegy 186 ezren éltek a Nők 40 program, azaz a „nagymamanyugdíj” lehetőségével. A 2011-ben bevezetett, rendkívül nép-
szerűnek bizonyult családpolitikai intézkedésének a célja az volt, hogy visszaadja a családoknak a nagymamákat, akik így többet 
lehetnek együtt unokáikkal, megkönnyítve ezzel a szülők életét.

Kézi hegesztő, saját állományba 
• 3 műszakban, havi bónusszal, 2 szombati túlórával akár 1.460.-Ft-os órabér
• Bruttó 40.350.-Ft/hó Cafeteria (nettó 30.000.-Ft/hó)
• 80.000.-Ft/év jelenléti bónusz (20.000.-Ft negyedéves kifizetéssel)
• Élet és baleset biztosítás minden munkavállalóra
• Ingeyenes buszjárat céges buszokkal
• Ötlet pénz megvalósulás esetén 2.000-300.000.-Ft/hó
• Jubileumi pénz
• Új munkatárs ajánlási pénz 5.000-20.000.-Ft/fő
• Hónap csapata 10.000.-Ft/fő jutalom
• Nyugdíjazáskor akár 4 havi átlagbér jutalom
Elvárások:
• Hegesztő munka ellátására jogosító szakmunkás végzettség
• CO2 védőgázas ívhegesztés (MIG/MAG) alapfokú vizsga
• Tűzvédelmi szakvizsga

Felvételi napok:
Személyesen minden hétfőn és szerdán 1000-1200 óra 
között, Adient 2-es telephely. Mór, Hammerstein u. 2.
További információ telefonon: 06/22 561 291

Az ADIENT az autóipari üzletágban világszerte elsők között van az autóülés gyártásában. 
Ezt több mint 80.000 munkavállalóval és 200 telephellyel biztosítjuk. 
Móron található dinamikusan növekvő gyárunkba jelenleg a következő feladatok ellátására keresünk munkatársakat:

Te vagy az igazi?  
Mi azok vagyunk.

Fűtés- és szanitertechnikai, szakkereskedelmi cég
felvesz

SZAKÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAKAT
székesfehérvári munkahelyre.

Kizárólag épületgépészeti szakkereskedelemben szerzett, 
legalább 1 éves gyakorlattal, termék- és rendszerismerettel 

rendelkezők jelentkezését várjuk jövedelemigény megjelölésével.

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail útján történő megküldésével
a zticz@megatherm.hu címre.

A feltételeknek meg nem felelő pályázatokra nem válaszolunk!

Cégünk keres gyakorlattal rendelkező 

CO hegesztőket
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

Fontos változás lépett élet-
be: a munkáltatók 5 millió 
forintig adómentesen támo-
gathatják dolgozóik lakáshitel 
törlesztését, lakásvásárlását. 
Az akár havi 83 ezer forintra 
rúgó juttatás, cafeteria elem-
ként is választható. Több mint 
650 ezer lakáshitelesen segít-
het a lakáscafeteria.

Az adómentes támogatást 
a lakáshitel törlesztése mel-
lett új vagy használt lakás vá-
sárlására, építésére is fel le-
het használni. A támogatást 

a meglévő lakásukat, házukat 
korszerűsítő, akadálymente-
sítő és legalább egy lakószo-
bával bővítő munkavállalók 

is igénybe vehetik. A juttatás 
összege nem lehet több a vé-
telár vagy az építési költség 
harminc százalékánál.

Ne csak a fizetést mérlegeljük!

Állás
Oktatás



2017. január 27.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó
 
     5 

JÖJJÖN HOZZÁNK 
KÉT MŰSZAKBAN DOLGOZNI!

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk,
 csapatunk bővülése és fejlődése érdekében 

keres új munkavállalókat az alábbi munkakörökben:

CNC Gépkezelő 

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:
• CNC gépek kezelése,
•   Mérési, dokumentálási feladatok kezelése,
• Szerszám cserék elvégzése,
• Önálló munkavégzés,
Elvárások:
· szakirányú CNC végzettség
· rajzolvasási készség
· precíz munkavégzés
Előny:
•  CNC gépek beállításában és több éves gyártói  

környezetben szerzett tapasztalat,
• Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,
Amit kínálunk:
• Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
• Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
• Utazási költségtérítés, 
• Lakhatási támogatás,
• Szakmai fejlődések támogatása

VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.
Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Elektronikai berendezés  
szerelő/gépkezelő

Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• Jó látás és kézügyesség
• Sikeres felvételi teszt

Gépi anyagmozgató 
(targoncavezető)

Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• Targoncavezetői jogosítvány (vezetőüléses, dízel targoncához)
• „B” kategóriás jogosítvány előny 

Amit kínálunk:
• Kezdő bér: 140- 150.000 Ft
• Havi nettó: 15.000 Ft Cafeteria
•  Kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér, év végi juttatás, 

szociális, sport és kulturális lehetőségek, iskolakezdési 
támogatás)

• Térítésmentes szerződéses járat számos településről
• Premizált dolgozói ötletrendszer
•  Tiszta, kultúrált, modern, klimatizált munkakörnyezet, jó 

munkahelyi légkör
• Határozatlan idejű szerződés
• 3 műszakos munkarend
•  Biztos háttérrel rendelkező stabil munkahely, hosszú távú 

munkalehetőség

Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Jelentkezéseket várjuk: 
VIDEOTON EAS KFT. – Humánpolitika

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
231-es épület

Tel: 22/533-805; 22/ 533-604

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

CUKRÁSZ,  
SZAKÁCS,  

REGGELIZTETŐ,  
FELSZOLGÁLÓ, 

LONDINER, 
 SZOBAASSZONY
Önéletrajzát az info@hotelnautis.hu  

e-mail címre, telefonos érdeklődéseiket  
a 22/570-115-ös számon várjuk.

Cég bérmunkát vállal 

tel.: 06-20-971-0126
e-mail: minosegellenorzes@citromail.hu

minőségellenőrzés, forrasztás: 

panel, kábel, Csatlakozó.

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
A jelentkezéshez az önéletrajzokat a 

palyazat@cerbona.hu 
e-mail címre várjuk.

A Naponta Kft. a Cerbona termékek  
gyártója székesfehérvári üzemébe keres  

új munkatársakat 

munkakörökbe

csomagoló 
anyagmozgató

édesipari  
termékgyártó 

DEKRA Akademie Kft.
Jelentkezzen  
februárban induló:
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015),

• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009),

  OKJ-s tanfolyamainkra, valamint
• 5 évenkénti kazános továbbképzésünkre,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamunkra,
• Regisztrált gázszerelők továbbképzésére. 
Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft., Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

E-
00

06
83

/2
01

4.

Adonyi telephelyünkre keresünk

Műszaki rajzolót,  
tervezőt /  

gyakornokot
Technológiai folyamatok  

tervezésére, tervrajzok készítésére, 
a gyártás szakmai támogatására

Elvárásaink:
•  Technikusi / Gépészmérnöki 

végzettség vagy tanulmány;  
•  Szakmai tapasztalat hasonló 

munkakörben;
•  AutoCAD / SOLID Works  

ismeret, gyakorlat

A pályázók fényképes önéletrajzait, 
motivációs levél kíséretében  

az alábbi címre várjuk 02. 10-ig:

2457 Adony, Pf.:17
vagy  

glashutter@glashutter.hu

A                                    Kft. állást hirdet a következő pozíciókra:G.E.B.E.

Feladata: 
• Beérkező és kimenő áruk kezelése,
•   Raklapok állványrendszerből és 

tömbből  
történő be- és kitárolása

Elvárások:
•  Targoncavezetői bizonyítvány és 
jogosítvány 

•   Targoncavezetésben szerzett 1-2 éves  
tapasztalat,

• Precíz, pontos munkavégzés,
• Megbízhatóság
• 3 műszakos munkarend vállalása
•  Leltárokban, készletellenőrzésekben 

való aktív részvétel

TARGONCÁS
Feladata: 
•  Bejövő áru tételes átvétele, 

címkézése,
•  Igényeknek megfelelő áruki-

adás, kitárolási igény felvitele, 
gyűjtőterületre vitt áru tételes 
ellenőrzése, szállítólevél 
készítése

•  Leltárokban, készletellenőrzé-
sekben való aktív részvétel

Elvárások:
• Középfokú végzettség, 
• 1-2 év szakmai tapasztalat,
• 3 műszakos munkarend 
vállalása
Előny:
•  Targoncavezetői bizonyítvány 
és jogosítvány

RAkTÁROS

Munkavállalóink részére versenyképes  
jövedelmet, cafetériát, illetve egyéb  

juttatást  is biztosítunk!

NemzeTközi 
GépkOCSivezeTő
Elvárások:
• B, C, CE kategóriás jogosítvány
• GKI bizonyítvány
• Digitális gépjárművezető kártya
• Rendezett, ápolt megjelenés
• Több éves tapasztalat
• Leinformálhatóság

iNfORmATikuS

köNYveLő

A jelentkezéseket az 

 allas@gebe.hu  
e-mail címre várjuk.
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Állásinterjú: ha ezt kérdezik, meneküljünk!
Tervezi a gyerekvállalást a jövőben? Mennyire ér rá hétvégenként? Hajlandó fizetni a továbbtanulásért karrierfejlődésének 
érdekében? Mennyit keresett az előző munkahelyén A legfontosabb, hogy végig szem előtt tartsuk: az állásinterjú egy kettős 
folyamat, nem csak arról szól, hogy minket felvételiztetnek, mi magunk is felvételiztetjük a munkaadót. 

Állás

Az ADIENT az autóipari üzletágban világszerte elsők között van az autóülés gyártásában.
Ezt több mint 80.000 munkavállalóval és 200 telephellyel biztosítjuk. 
Móron található dinamikusan növekvő gyárunkba jelenleg a következő feladatok ellátására keresünk munkatársakat:

Te vagy az igazi?  
Mi azok vagyunk.

Felvételi napok:
Személyesen minden hétfőn és szerdán 10.00–12.00 óra között,
ADIENT 2-es telephely Mór, Hammerstein utca 2.

OPERÁTOR, saját állományba
•  3 műszakban, havi bónusszal, 2 szombati túlórával akár 1.200 Ft-os órabér
•  Bruttó 40.350.- Ft/ hó Cafetéria (nettó 30.000.- Ft/hó)
•  80.000.- Ft/év jelenléti bónusz (20.000.- Ft negyedéves kifizetéssel)
•  Élet és balesetbiztosítás minden munkavállalóra 
•  Ingyenes buszjárat céges buszokkal
•  Ötlet pénz, megvalósulás esetén 2.000–300.000.- Ft/hó 
•  Jubileumi pénz
•  Új munkatárs ajánlási pénz 5.000–20.000.- Ft/fő
•  Hónap csapata 10.000.- Ft/fő jutalom 
•  Nyugdíjazáskor akár 4 havi átlagbér jutalom

Székesfehérvári vállalathoz keresünk munkatársakat.
INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK | BÓNUSZ | CAFETÉRIA 

Jelentkezés: 06-30/830-7247 
Küldj SMS-t és visszahívunk!
janosne.paizs@manpower.hu

RAKTÁRI, VAGY SMT OPERÁTOR, 
ELEKTROMOS KARBANTARTÓ 

MUNKÁK 
AZONNALI KEZDÉSSEL

Működési engedélyszámok: 771-7/2005, 769-8/2005

Elvárások:
•  Középfokú  szakirányú végzettség
•  Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
•  Ipari villanyszerelésben vagy erősáramú 

berendezésgyártásban való jártasság 
•  PC kezelési ismeretek
•  Egészségügyi alkalmasság

Előny:
•  PLC  és vezérléstechnikai ismeretek

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag
•  Havi nettó 15.000 Ft cafeteria
•  Teljesítményarányos mozgóbér
•  Stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Helyi bérlet támogatás
•  1 műszakos munkarend (5 napos munkahét)

Munkavégzés helye:
•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Villanyszerelő

Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.

29.sz. épület
E-mail: human@aut.videoton.hu

Tel.: 06/22/533-537

Autóelektronika Kft.
Saját állományába, határozatlan időre az  

alábbi pozícióba keres munkatársat:Közel 20 százalékkal csökkent az álláskeresők száma tavaly
A Nemzeti Foglalkozta-

tási Szolgálat (NFSZ) nyil-
vántartásában a decemberi 
zárónapon 273,5 ezer állás-
kereső szerepelt, az előző 
év azonos időszakához ké-
pest több mint 60 ezerrel 
kevesebb. Az NFSZ a hon-
lapján közölte: 2016 utolsó 
hónapjában a nyilvántartott 

álláskeresők aránya a gaz-
daságilag aktív népesség-
hez viszonyítva 6,1 százalék 
volt, a munkavállalási ko-
rú népességhez mért relatív 

ráta pedig 4,0 százalék. A 
legalacsonyabb értékek-
kel továbbra is Győr-Mo-
son-Sopron megye (1,6, 
illetve 1,1 százalék) ren-
delkezett, emellett kedvező 
munkaerőpiaci mutatói vol-
tak Budapestnek, Vas, Ko-
márom-Esztergom és Vesz-
prém megyének is.

Egyéves csúcson a növekedés
A gazdaság növekedése a keresetek emelke-
désének és a javuló munkaerőpiaci folyama-
toknak köszönhető. 

Három napra leáll 
az Erste Bank

Február 4-én és 5-én, 
szombaton és vasárnap a 
magyarországi Erste Bank 
Csoport elektronikus rend-
szerein tervezett és üteme-
zett rendszerfejlesztést 
végeznek, február 6-án, hét-
főn pedig bankszünnapot 
tartanak.
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Elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végzettség
•  Egészségügyi alkalmasság
•  Jó látás- és kézügyesség
•  Sikeres felvételi teszt
•  3 műszak vállalása (5 napos munkahét)
Előny:
•  SMT területen min. 1 éves munkatapasztalat
Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag
•  Kezdő bér: 140.000-150.000 Ft
•  Havi nettó 15.000 Ft cafeteria
•  Teljesítményarányos mozgóbér
•  Gépkezelői pótlék
•  Stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Helyi bérlet támogatás
Munkavégzés helye:
•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Összeszerelő  
és 

Gépkezelő

Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.

29.sz. épület
E-mail: human@aut.videoton.hu

Tel.: 06/22/533-537

Autóelektronika Kft.
Autóipari elektronikai vezérlések összeszereléséhez saját állományába, 

határozatlan időre az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Állásajánlataink
A SIMON Műanyagfeldolgozó az alábbi munkakörökbe keres kőszárhegyi üzemébe kollégákat

JuttatÁsok:   Versenyképes bér   Utazási költségtérítés   Képzések  Havi bónusz   Családias légkör  
 Munkatárs ajánló program  Hosszú távú biztos munkahely  Kockázati élet és balesetbiztosítás minden munkavállalóra

• méréstechnikus • szerszámkarbantartó • operátor • 
tömbszikra forgácsoló • szerszámalkatrész bemérő

A fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzokat kérjük a hr@simonceg.hu  
e-mail címre megküldeni. További információ: www.simonceg.hu.

Székesfehérváron 1989 óta stabilan működő 
fémipari cég, kapacitásának bővülése miatt  

szakembert keres az alábbi munkakörre:

CNC GÉPKEZELŐ
Feladatok:

• CNC megmunkáló központok kezelése
• Egyedi alkatrészek gyártása
• Önálló munkavégzés, műszaki rajz olvasás

Amit kínálunk:
• Kiemelkedő bérezés és cafetéria
• Bejárási támogatás, stabil háttér
• Egyműszakos munkarend

Amennyiben érdeklődését felkeltette  
hirdetésünk, várjuk önéletrajzát  

az info@szupport.hu e-mail címre.

Építőipari Generál kivitelezői cég

Tel: +36 20 9231 458 
E-mail: info@epitokarbantarto.hu

Kőműveseket vagy kőműves
brigádokat, festőt felvesz hosszú távra.

Bérezés megegyezés szerint.

A Metalforg-Tec Kft. Székesfehérvár keres

CNC-megmunkáló- 
központra munkatársakat

B a nk : Magyar  Külkereskedelmi Bank  Rt.                                                  Cégjegyzékszám: 07 -09-021501  
          H-8000  Székesfehérvár, Zichy liget12.                                               Cégbíróság, Székesfehérvár  
         S.W .F.I.T  MKKB HUHB                                     
S zám l as z . :  10300002-10555105-49020010                                                        Adószám: 23713909 -2-07;    HU23713909  
 IBAN.:    HU69 10300002-10555105-48820013                                                                                       Ügyvezető;   Pravetz József  

 
              METALFORG-TEC  Kft.    Seregélyesi u. 96    H-8000   Székesfehérvár  

 
      Tele:-Nr: 06-20/502-9929 
      Fax:-Nr: 06-22/508-661 
       
Szuperinfó Laphálózat 
 
       Székesfehérvár 
       Szent István tér 1. 
 
 

 H–8000  Székesfehérvár  
                  Seregélyesi  u.96 
 
Telefon:   36-22-506-180  
Telefax:   36-22-506-181  
E-mail:     office@metalforg.hu 
 
KA – Pr  2017. január 23.   

      Tárgy: Megrendelés 
 
 
Tisztelt Cím! 
 

 Ezúton kérjük hogy az alábbi szövegű hirdetést a Székesfehérvár és körzete Szuperinfó                      
2017.01.27-én  az állásajánlatok -  apró hirdetések között szíveskedjenek megjelentetni: 
Méret: 79x43 mm (4 egység, fekvő téglalap) 17.400 Ft+áfa /db. 

 
„A Metalforg-Tec Kft Székesfehérvár, keres CNC-megmunkáló központra 
munkatársakat. 
Amit adunk: kiváló csapatszellem, versenyképes bér, utazási támogatás, 
továbbképzés, étkezési hozzájárulás. 
Amit kérünk: Korrekt szorgalmas munkavégzés jó szakmai ismeretek, önálló 
programírás ( Siemens ). Forgácsolási és számítógépes alapismeretekkel rendelkező 
kezdők jelentkezését is várjuk, betanításukat segítjük. 
Ha felkeltettük érdeklődését és nálunk kíván dolgozni, kérjük rövid szakmai 
önéletrajzát küldje el az office@metalforg.hu e-amil címre . 
 
Cégnév: Metalforg-Tec Kft. 
Cím:      8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 96 
Adószámunk: 23713909-2-07 
 
Kérjük, hogy árvisszaigazolást szíveskedjenek részünkre küldeni. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
METALFORG-TEC  Kft. 
 
 
Pravetz József  
 

 
 

 Gépgyártó  és Kereskedö Kft. 

Ha felkeltettük érdeklődését és nálunk kíván  
dolgozni, kérjük rövid szakmai önéletrajzát küldje el  

az office@metalforg.hu e-mail címre.
Telefonos érdeklődés: Ujfalusi Zoltán 20/213 26 79

Amit kínálunk: 
kiváló csapatszellem • versenyképes bér,  

utazási támogatás • továbbképzés • étkezési hozzájárulás. 

Elvárások: 
Korrekt szorgalmas munkavégzés, jó szakmai ismeretek, 

önálló programírás (Siemens). 
Forgácsolási és számítógépes alapismeretekkel rendelkező 

kezdők jelentkezését is várjuk, betanításukat segítjük. 

Hogyan készítsünk 
jó álláshirdetést?

Az álláshirdetés első szű-
rőként működik, időt spó-
rolhatunk vele. 

A megjelenő álláshirdeté-
sekre gyakran nem a megfe-
lelő pályázók jelentkeznek. 
Még ha a hirdetés alján fel-
sorolt feltételeknek meg is fe-
lelnek, jó esetben az interjún 
kiderül, hogy nem nekik való 
a felkínált pozíció. Fogalmaz-
zunk világosan, hogy mi az 
pontosan, amit az új munka-
társnak rendszeresen csinál-
nia kell. Azonosítsuk azokat 
a főbb gondolkodási mintá-
zatokat, amelyek szüksége-
sek, ahhoz hogy az illető az 
adott tevékenységet a maga 
számára motiválónak érezze. 

A magyarok többsége nem tud megtakarításaira támaszkodni
A magyarok 60 százaléka egyáltalán nem tesz félre, nem takarít 
meg öregkorára, 36-40 éves korban a lakosság 67 százaléka még 
semmilyen nyugdíjcélú megtakarítással nem rendelkezik.
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Ellenőröket küld a kormány
Az idei ellenőrzéseken a munkaügyi hatóság kifejezetten vizs-
gálni fogja, hogy egy-egy dolgozót ugyanabban a munkakörben 
ugyanazon besorolás szerint foglalkoztatják-e, mint 2016-ban.  A 
munkáltatók trükkökkel próbálkoznak, hogy megússzák a brutálisan 
megemelt minimálbérek és szakmunkás bérminimumok költségeit.

FELHÍVÁS
Az FGSZ Zrt. Kápolnásnyéki Földgázszállító Üzeme  

munkatársat keres

HÍrköZLéS munkatÁrS munkakörbe.
Munkavégzés helye: Kápolnásnyék

Feladatok:
•  A hírközlési rendszer (berendezések, összeköttetések) üzemeltetésével 
kapcsolatos rutin és komplex mérések és vizsgálatok elvégzése  
a belső és külső zavaridő normák betartása érdekében.

•  A helyszíni karbantartási feladatok, szükséges mérések, ellenőrzések elvégzése. 
A távközlési műszaki eszközök állapotának helyszíni felmérése, a távközlési 
rendszer tervszerű és állapottól függő karbantartási feladatainak elvégzése 
a karbantartási terv szerint, a karbantartási feladat helyszíni elvégzésének 
dokumentálása.

•  Hibaelhárítás a technológiai távközlési rendszereken.
•  A külső alvállalkozók által végzett szakmai feladatok műszaki ellenőrzésének, 
átadás-átvétel lebonyolításának, dokumentálásának végzése, valamint az 
alvállalkozói teljesítések igazolásának elkészítése.

•  Készenlét ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges:
•  Középfokú műszaki végzettség.
•  Legalább 1 éves szakmai tapasztalat.
•  Felhasználói szintű Word, Excel, Outlook kezelése.
•  „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély.

Előnyt jelent:
•  Felhasználói szintű FETIS, RFID programok kezelése.
•  Gázszállítás területén szerzett tapasztalat.
•  Távkábel hibahely meghatározó mérési és szerelési (réz-optika) ismeretek.

Jelentkezését fényképes szakmai önéletrajzával együtt elektronikus úton kérjük 
az allashirdetes@fgsz.hu e-mail címre benyújtani.

Jelentkezési határidő: 2017. február 12.

Targoncavezető, saját állományba 
• 3 műszakban, havi bónusszal, akár 1.348 Ft-os órabér
• Bruttó 40.350.- Ft/ hó Cafetéria (nettó 30.000.- Ft/hó)
• 80.000.- Ft/év jelenléti bónusz (20.000.- Ft negyedéves kifizetéssel)
• Élet és balesetbiztosítás minden munkavállalóra
• Ingyenes buszjárat céges buszokkal
• Ötlet pénz, megvalósulás esetén 2.000–300.000.- Ft/hó
• Jubileumi pénz
• Új munkatárs ajánlási pénz 5.000–20.000.- Ft/fő
• Hónap csapata 10.000.- Ft/fő jutalom
• Nyugdíjazáskor akár 4 havi átlagbér jutalom
Elvárás:
• OKJ-s targoncás jogosítvány

Az ADIENT az autóipari üzletágban világszerte elsők között van az autóülés gyártásában.
Ezt több mint 80.000 munkavállalóval és 200 telephellyel biztosítjuk. 
Móron található dinamikusan növekvő gyárunkba jelenleg a következő feladatok ellátására keresünk munkatársakat:

Te vagy az igazi?  
Mi azok vagyunk.

Felvételi napok:
Személyesen minden hétfőn és szerdán 10.00–12.00 óra között,
ADIENT 2-es telephely Mór, Hammerstein utca 2.

SODEXO Magyarország Kft., 
MÓRI
szolgáltatói egységébe keres

munkatársat azonnali kezdéssel, egy műszakban,
rész munkaidőben, hétfőtől péntekig, 9–15 óráig.

Elvárások: 8. általános iskolai végzettség, gyakorlat hasonló
munkakörben.
Amit nyújtunk: főállású munkaviszony, hosszú távú munkalehető-
ség, cafetéria (4500 Ft, mosópor a munkaruha mosásához, egyéb
munkaviszonnyal összefüggő juttatás).

Jelentkezni önéletrajzzal a human.hu@sodexo.com
email címen vagy a 06/1-801-0953 telefonon lehet.

KONYHAI DOLGOZÓKONYHAI DOLGOZÓ

Szja: még egy hétig lehet kérni 
munkahelyünkön az adóelszámolást

A munkavállalók január 
31-ig kérhetik, hogy mun-
káltatójuk készítse el sze-
mélyijövedelemadó-beval-
lásukat, az erre vonatkozó 
nyilatkozat az adóbevallás-
sal egyenértékű. Munkáltatói 
adómegállapítást azok kérhet-
nek, akik kizárólag az adó el-
számolását vállaló munkálta-
tótól szereztek bevételt, vagy 
ha 2016-ban több egymást 

követő munkaviszonyuk 
volt, a korábbi munkáltatók 
átadták a jövedelemről, az 
adóelőlegről és járulékok-
ról szóló igazolást az újnak. 
Nem akadálya a munkáltatói 
adómegállapításnak, ha va-
laki adókedvezményt érvé-
nyesít vagy adójáról önkéntes 
kölcsönös pénztári, nyugdíj-
biztosítási nyilatkozatban 
rendelkezik.

Állás
Oktatás
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VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása
Előny: 
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag  

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési      
támogatás)

•  Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai 

tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
•  Családias, jó munkahelyi légkör
•  Szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, 

Király Imre ügyvezető, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  

kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, 
nemzetközi kereskedelmi vállalat. A diszkont elv következetes  
megvalósítása mellett köteleztük el magunkat, amely egyet 
jelent azzal, hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan magas  
minőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron. 

Készen  
áll a sikerre?

újonnan nyíló móri üzletünkbe

A pozícióban  

elérhető, pótlékokkal  

(kivéve a vasárnapi  

pótlék*) növelt  

legmagasabb  

havi bruttó fizetés:  

233.325 Ft  

(heti 30 órában)

Az ideális jelölt:
• gyorsan és pontosan dolgozik
• megbízható, felelősségteljes, elkötelezett
Feladatai:
• a vevők kiszolgálása modern, vonalkódolvasóval ellátott   
 pénztárgéprendszerünk segítségével
• árufeltöltés
• különböző takarítási és tisztítási tevékenységek  
Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely
• betanulási program
• részmunkaidős foglalkoztatási konstrukciók  (heti 20,  
 25 vagy 30 órában)
• Erzsébet-utalvány Plusz kártya
• Kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése 
• *vasárnapi pótlék a Munka törvénykönyve szerinti mértékben

karrier.aldi.hu

Bolti eladókat keresünk

Amennyiben  

hirdetésünk felkeltette 

érdeklődését, fényképes 

önéletrajzával és végzettségét 

igazoló dokumentumainak 

másolataival  

a karrier.aldi.hu weboldalon 

keresztül tud jelentkezni.

Jelentkezését  

köszönjük!

204_Bolti_Elado_Mor_Szuperinfo_2017_120x112.indd   1 2017.01.23.   9:34

Ha minden kis hiba 
szemet szúr, gyere 

 
 

fiatalos csapatunkba,
Fehérvárra 3 műszakban  

– alkatrész válogatásra, kezelésre.
Versenyképes bérezés, hosszú távú lehetőség.

Jelentkezni lehet, szakmai 
önéletrajz megküldésével 

a karrier@feha.hu címre

műszaki 
operátornak

Székesfehérvári középiskola 

angol szakos  
középiskolai  
tanár kolléga 

jelentkezését várja főállásba, 
azonnali kezdéssel. 
Önéletrajzokat az 

iskola@aranykezoktatas.hu 
címre várjuk. 

Tel.: 22/343-849

ÉPÍTÉSVEZETŐ 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

- Aki érti és szereti a szakmáját
- Aki képes értelmezni és kiszolgálni Megbízóink igényeit
- Aki tud bánni Alvállalkozóinkkal és tud csapatban dolgozni
- Aki látott már számítógépet és tudja használni az elektronikus   
  nyilvántartási és kommunikációs rendszereket
- Aki kimondottan előnyt élvez, ha felsőfokú végzettsége van

ÁRUKIADÓ 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

- Aki szeret és akar dolgozni
- Aki tud beszélni a Vevőkkel és tud csapatban dolgozni
- Aki rendben tartja a környezetét és munkaeszközeit
- Aki nem mellékesen, tud targoncát vezetni és precízen  
  működtetni
- Aki esetleg ismeri az építőanyagokat
- Aki a targoncát segítségnek gondolja, nem az egyetlen 
  rakodási eszköznek

A Fejér Megyei  
Szent György Egyetemi 

Oktató Kórház:

Feltétel: felnőtt szakápoló, ápoló/OKJ.

Feltétel:  8 általános iskola

Ápoló

Takarító
Jelentkezés: Szakmai önéletrajzzal,  

a Személyügyi csoportnál. 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3., 

Tel: 22/535-682, e-mail: 
szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

Nyerjen képzési 
pályázatot

A továbbképzés lehető-
sége varázsszó a munka-
erőpiacon. Amelyik cég 
leteszi a voksát a munka-
vállalói képzések mellett, 
biztosan nyer, legyen szó 
csapatépítő tréningről, 
informatikai vagy nyelvi 
tanfolyamról, esetleg ve-
zetői kompetenciafejlesz-
tésről.  Most erre a célra 
nyerhetnek támogatást a 
nagyvállalatok a Gazda-
sági Innovációs Operatív 
Program 10 milliárd forint 
keretösszegű pályázatán. 
Ez az utolsó lehetőség, 
amikor a cégek Európai 
Uniós támogatással va-
lósíthatják meg ezeket a 
terveiket.

Auftragsnummer: 0000383604
AuftragsPosition: 2 

38
36

04

Nagy létszámú
felvétel
Székesfehérvári
partnercégünkhöz
keresünk
fémiparban jártas

gépkezelôket.
Érdeklôdni 8-16 óráig lehet.

Tel.: 20/9673-093 vagy
20/3396-256

M. Ny. Sz.: 3440/2001., A. Ny. Sz.: NAIH-73314/2014.;
NAIH-85575/2015

Székesfehérvári 
partnercégeinkhez 
emelt 
bérezéssel 
keresünk 

GÉPKEZELŐKET ÉS 
OPERÁTOROKAT

Érdeklődni 8-16 óráig lehet.
Tel.: 20/9673-093 vagy

20/3396-256
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Életmód
Természetes nyugtató: a macskagyökér
A szintetikus gyógyszerek közt még a legenyhébb nyugtató is tompítja a központi idegrendszert. A mac-
skagyökér amellett, hogy nyugtat, fokozza a koncentrálóképességet is. Hatékony nyugtatószer, alvási 
zavaroknál segít (enyhe altató), a túlterhelt szívet nyugtatja. . A macskagyökér alkalmazási területe kiterjed 
még a gyomor- és béltraktus idegi eredetű bántalmaira is.

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

HATÁSAI:

A szakemberek szerint kö-
zel sem kell annyit fürdeni, 
zuhanyozni, mint azt hisszük, 
bakteriológiai szempontból 
kifejezetten hátrányos lehet az 
állandó fürdőzés. A gyakori-
ságot az egyedi körülmények-
nek befolyásolják: aki sokat 
izzad, naponta sportol, vagy 
olyan helyen dolgozik, amely 
komoly szennyeződéssel jár 
együtt, annak természetesen 
érdemes naponta zuhanyoz-
nia, de akire nem jellemzők 
ezek, annak elég, ha hetente 
2-3 alkalommal fürdik - java-
solják a szakértők. 

A homoktövisnek a termését 
és a levelét, de még a magjából 
kinyerhető zsírolaját is hosszú 
ideje alkalmazzák. 
Kesernyés ízű bo-
gyója nagy meny-
nyiségben tartal-
maz C-vitamint, 
körülbelül tízszer 
annyit, mint a cit-
rom. Ezen felül ta-
lálható benne többek között A- 
és E-vitamin, valamint számos 
ásványi anyag és szerves sav. 
Leggyakrabban dzsem, zselé, 
bor, ivólé, szirup és kompót 

készül belőle, leveléből pe-
dig erős hatású teát lehet főz-
ni. Főként a téli időszakban 

hasznos az a tu-
lajdonsága, hogy 
erősíti az immun-
rendszer működé-
sét, ezáltal segít a 
kórokozók elleni 
védekezésben. A 
gyógynövényt a ti-

beti gyógyászat már időszámí-
tásunk előtt több száz évvel is 
ismerte és használta szív- és ér-
rendszeri, illetve emésztőrend-
szeri problémák kezelésére.

Hányszor kell 
zuhanyoznunk 
egy héten?

Télen-nyáron kincs a homoktövis
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Adó 1%
Fontos időpont 
Az egyéni vállalkozóknak február 27-e a határideje, hogy 
szja bevallásukat elkészítsék. Ebben,  adójuknak egy 
százalékról is eddig rendelkezhetnek. Ha azonban ezt 
elmulasztanák, a rendelkezésre adóbevallásától függetlenül 
is van lehetősége május 22-ig.

Önnek csak 1 %, 
nekünk az élet! 
Kérjük, támogassa 

adója 1%-ával
 alapítványunkat!
Alpha Segítő Kéz 

Állatkórházi
Alapítvány (ASKA)

Székesfehérvár, 
Homoksor 7.

Adószám: 
18494644-2-07

Számlaszám:
10918001-00000015-50200001

www.aska.hu

Köszönjük, 
ha jövedelemadójának 

1%-át felajánlja 
a betegek színvonalas 

ápolására:

Betegápolásért
Alapítvány
Adószámunk:

19096191-1-07

A „Rák Ellen Fejér
 Megyében és Térségében 

Alapítvány” 
kéri Önöket, hogy adójuk 

1% -ának felajánlásával
 támogassák alapítványunkat.

A kapott segítséget 
alapítványunk hatékony 

működésére kívánjuk
 felhasználni.

18491005-1-07

Előre is köszönjük, hogy 
adója 1%-ával  

2017-ben is támogatja a

18497654-1-07

munkáját, hogy Önnek is 
lehozhassuk a csillagokat.

Az Alapítvány 
A Tehetséges Tópartis 

Tanulókért 
köszönetet mond 

mindazoknak, 
akik adójuk 1%-át 

2016-ban 
alapítványunknak 

utalták!
Továbbra is számítunk 

segítségükre!
Adószám:

18480263-1-07

CUKORBETEG GYERMEKEKET 
TÁMOGATÓ EGYESÜLET

1990 óta megyénk cukorbeteg 
gyermekeit életmód táborokkal,

kirándulásokkal, állapotukat 
gyógyászati segédeszközökkel támogatja.

A jövőben is számítunk adójuk 
1%-ának felajánlására!

Adószám: 19094319-1-07
Bank: K&H Székesfehérvár

Bankszámla szám: 
10402908-29013489

Weboldal: www.cubegyete.hu

Kedves Jótevőink!
Sokan vagyunk itt a bodajki 

Törpe-Oviban akik nagyon várjuk 
az 1 %-os felajánlásokat. 

Kérjük írják be a mi adószámunkat!

18482272-1-07
Hálás 

Köszönettel!
Törpe-Ovis 

kisgyermekek

“Máj és Hasnyálmirigy 
Betegekért”

Alapítvány kéri támogatóit, hogy 
adójuk 1%-ának felajánlásával 

támogassák Alapítványunkat.

Az Alapítvány célja a betegellátás 
minőségi javítása, az új diagnosztikai 

és terápiás eljárások bevezetését 
segítő laboratóriumi műszerek 

és gyógyászati segédeszközök beszer-
zése, betegségmegelőző tevékenység 

szervezése.
Adószám: 18497551-1-07

A sérült fiatalokért
Kérjük, hogy személyi 

jövedelemadója 
1 %-át ajánlja fel a móri 

BICE-BÓCA EGYESÜLET javára.
Adószámunk: 

19018249-1-07
Heti rendszerességgel biztosítunk 

programokat értelmi és 
mozgássérült fiataloknak.

A személyi jövedelemadója 
1%-ának felajánlása ÖNNEK:

 nem kerül kiadásába.
A BICE-BÓCÁNAK: 

örömet, programot, találkozási 
lehetőséget nyújt.

Segítse az Önkéntes segítőket!
Bontsuk le együtt az elszigeteltség falait!
Köszönjük támogatását!

Megszűnik a Stoma Alapítvány
Szomorú hír, ha egy igazi, 

emberbarát alapítvány meg-
szűnése érkezik hírként… A 
Stoma és Inkontinens bete-
geket támogató alapítvány 
2017. májusától megszűnik. 
Az ok csakis a pénzbeli tá-
mogatottság kevéssége. 

Rengeteg embernek adtak 
vigaszt betegségükben, el-
esettségükben és reményte-
lenségükben. Kovács József 
vezető az elmúlt 28 évben 
csendben végezte áldásos 
tevékenységét, adott hitet 

és segítő kezet. S tette vol-
na ezt még sokáig, ha az 
anyagiak nem szólnak köz-
be. Sok-sok ember mondhat 
köszönetet neki…

„Adj és kapni fogsz, sokkal többet, 
mint valaha gondoltad volna. Adj, 
adj mindig többet és többet, bízz, 

tarts ki, és adj! Az adakozástól még 
senki nem lett szegény!„

Anne Frank

Már 20 éve adakozhatunk
Adóbevallásunk 

elkészítésekor min-
den évben rendel-
kezhetünk a befi-
zetett adónk 1+1 
százalékáról. 1997 
óta ajánlhatjuk fel az 
adónk 1 százalékát, 
1998 óta pedig 1+1 
százalékot. Mind-
kettőt magukat ado-
mányok segítségével 
fenntartó szervezeteknek 
ajánlhatjuk fel, az elsőt 

civil és nonprofit szerveze-
teknek (alapítványoknak, 

egyesületeknek, köz-
hasznú társaságok-
nak stb.), az utóbbit 
Magyarországon be-
jegyzett egyházaknak 
vagy az Országgyűlés 
által kijelölt kiemelt 
előirányzatnak. A fel-
ajánlott összegek nem 
kerülnek be az állam-
háztartásba, hanem 
egyenesen a kedvez-

ményezetteknek utalják 
át őket.

Jóságunk jó helyei…
Adónk 1%-ának felaján-

lása nem kerül semmibe, 
de óriási segítség az alap-
vetően nem piaci alapokon 
működő vállalkozások szá-

mára. Adományunk több-
szörös segítséget is jelent, 
hiszen az adózónak az ado-
mányozás ezen módja nem 
kerül külön ráfordításába, 
a nonprofit szervezet szá-
mára (illetve az általa tá-
mogatott rétegek, csopor-
tok, illetve az általa elérni 
kívánt cél számára) viszont 

a túlélés illetve a siker zá-
loga lehet, továbbá minden 
felajánlott adóforint után 
egy forint kerül a Nem-
zeti Civil Alapprogramon 
keresztül megpályázha-
tó alapba. A támogatható 
szervezetek száma Magyar-
országon igen nagy és évről 
évre növekszik. Tevékeny-
ségi körük rendkívül szé-

les palettát ölel fel, a segí-
tő és önsegítő, valamilyen 
veszélyeztetett csoportot 
mentő, érdekérvényesítő, 
hagyományörző vagy po-
litikai nyomást gyakorló 
szervezetek széles válasz-
tékából szemezgethet ki-
ki lelki beállítottsága és 
vérmérsklete szerint.

A fiatalok többsége a szüleitől 
kér pénzügyi tanácsot 

A fiatalok mintegy 54 %-a 
saját bevallása szerint sem 
tartja magát tájékozottnak a 
pénzügyek terén,  a válasz-
adóknak pedig a 84 %-a jelöl-
te meg a szüleit azok között, 
akiktől pénzügyi tanácsot 
kér - derül ki egy kutatásból. 
Annak ellenére, hogy a kö-
zépiskolában nincs kötelező 

pénzügyi oktatás, a diákok 
kb. 45 %-a tájékozottnak 
tartja magát a pénzügyeket 
illetően. Figyelembe kell 
ugyanakkor venni, hogy az 
ilyen jellegű szubjektív ön-
értékelésnél általában a való-
ságos helyzetnél pozitívabb 
képet mutatnak a kérdőíves 
kutatások.
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A Harry Potter-filmekből az állatvilágba
A Csendes-óceáni Guam szigetén találták meg az új rákfajtát, amely a Harryplax Severus nevet kapta, utalva a 
felfedezőre, Harry Conley-re, Harry Potterre, valamint Perselus Pitonra. Már 1998-ban megtaláltak, de csak most 
azonosították új faj tagjaiként. A rák apró, alig  5,6-7,9 milliméteres. Egy pók is a Harry Potter-filmek egyik alakjáról 
nyerte el nevét. Egy hónapja Griffendél Godrikról neveztek el egy ízeltlábút.
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Paparazzi

 töltsön fel Ön is cikket, hírt!
  naprakész információk,  

programok
 közel 55 000 ezer olvasó elérése hetente 

www.regiohir.hu A hírek elérhetők a
 -on is. 

Keressen minket!

Kattintson a megújult 

első közösségi 
híroldalra!

A világ legnívósabb sza-
kácsversenyét Paul Bocuse 
francia séf alapította, és két-
évente rendezik meg a világ-
döntőjét, mindig Lyonban. 
Az idei volt a jubileumi, 30. 
verseny. Széll Tamás egyszer 
már részt vett rajta, akkor az 
európai 9. hely után 10. lett 
Lyonban. Most viszont eu-
rópai bajnokként érkezett.

A magyar versenyző a 
verseny első napján főzött, 
több mint fél év gyakorlás 
után 5 óra 35 perce volt rá, 
hogy a nulláról, két segéd 
közreműködésével elkészít-
sen két fogást több adagban, 
köretekkel, feltálalja azt, és 
prezentálja a zsűrinek. Idén 

a díj történetében először a 
hústál (most bresse-i csir-
ke volt a fő alapanyag) mel-
lett nem haltál, hanem egy 
vegán fő étel megalkotása 
volt a feladat. Széll vegán 
táljának fantázianeve „Gyö-
kerek & Levelek alatt”, míg a 
húsételé „Magyar téli erdő” 
volt. (forrás: nuus.hu)

Újra szingli a világ leg-
szebb nőjének válasz-
tott színésznő, Scarlett 
Johansson. A Bosszúál-
lók bombázója két év után 
adta be a válókeresetet, 
és már meg is erősítette a 
hírt, hogy valóban külön 
utakon folytatják férjével, 
Romain Dauriac-kal. Azért 
Scarlettnek nincs oka a bús-
lakodásra, a Twitteren már 
több ezren jelezték, hogy 

szívesen elvinnék egy 
randira: „ScarJo, erre vá-
rok évek óta. Te és én? Nem 
bírnám, ha sokáig lennél 
magányos...”, „Scarlett, szí-
vem királynője! Ugye hoz-
zám jössz?”, „Végre szabad 
az út Scarlett Johansson és 
köztem... szóval szivi mikor 
érsz rá egy randira?” - írták 
a közösségi oldalon a vállal-
kozó szellemű férfiak. (for-
rás: femina.hu)

Új országos tehetségkutató indul 
álomnyereményekkel

A Fülesbagoly Tehetség-
kutatóra olyan magyaror-
szági és határon túli ma-
gyar együttesek, előadók 
jelentkezését várják, akik 
élőben, hangszerekkel ze-
nélnek, vannak saját da-
laik és nem rendelkeznek 
lemezkiadói, illetve orszá-
gos rádiós múlttal. Stílusát 
tekintve bármilyen - pop, 
rock, jazz, ska, hiphop, 
blues, metal, reggae, punk, 
funky, swing, country - 
kategóriát képviselhet a 
jelentkező. A beküldött 
hanganyagokat előzsűri-
zik, majd a legjobbakat áp-
rilis 22-én meghallgatják 
a martonvásári Brunsz-

v i k- B e e t h o v e n 
Kulturális Köz-
pontba n. A 
produkciókat 
egy szakmai 
zsűri vélemé-
nyezi és díjazza: 
Andrásik Remo, 
a Hangszeresek 
Országos Szövet-
ségének főtitkára, 
Borcsik Attila, a Petőfi 
Rádió zenei szerkesztő-
je, Süli András, a Cam-
pus Fesztivál program 
igazgatója, Warnusz 
Zsuzsa zenész, a Buda-
pest Voices művészeti 
vezetője. 2017. április 
3-ig lehet jelentkezni.

A nyertes fellép-
het az idei Cam-
pus Fesztiválon és 
a Budapest Music 
Expón, 5.000.000 
forint értékben 

kap sajtómeg-
j e l e n é s e k e t , 
e l k é s z í t h e t 

egy kislemezt 
Magyarország leg-
jobb  s t úd ió já -
ban, a SuperSize 
Recordingban, és 
részt vehet az Öröm 
a Zene Tehetségku-
tató döntőjében, 
ahol a fő díj 3 mil-
lió forint. (forrás: 

blikk.hu)

Az újszülött 57 centi hosz-
szú. Egy átlagos csecsemő 
3 és fél kilóval születik. Az 
ausztráliai Melbourne-ben 
Brian Junior 6 kiló 6 de-
kával jött a világra és még 
csak nem is császármetszés-
sel született. Édesanyja azt 

mondta, mindig is édes kö-
vér babáról álmodott. De ek-
korára talán ő sem számí-
tott. Brian pucér fenékkel 
kezdte meg az életét - a kór-
házban nem találtak rá pe-
lenkát, az újszülött-pellusok 
mind kicsik voltak neki.

Óriáscsecsemő született

Titokban elvált a világ legszebb nőjeSzéll Tamásé lett a legjobb  
hústál a Bocuse d’Oron
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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?

Molnár Anikó ennyire lefogyott  Britney Spears ebbe a fiatal 
fiúba szerelmesedett bele

Még sosem beszélt ilyen 
nyíltan titokzatos szerelmé-
ről Britney Spears. A 35 éves 
popdíva elárulta, hogyan is-
merkedett meg és szeretett 

bele a 22 éves fitneszmo-
dellbe, Sam Asghariba. 
„A forgatáson találkoz-
tunk először” – mondta 
Britney a CBS Rádió egyik 

műsorában, utalva legújabb 
slágere, a Slumber Party 
klipjének felvételeire. „Kö-
zös jelenetünkre vártunk, 
és kettesben maradtunk 
húsz percre. Elkezdtünk 
erőltetetten beszélgetni. 
Én nem ismertem őt, ő en-
gem csak felületesen. Meg-
találtuk a közös hangot, 
amikor kiderült: mindket-
tőnk kedvenc étele a sushi” 
– nosztalgiázott az énekes-
nő. „Számot cseréltünk, de 
ennyiben maradt a dolog. A 
forgatások után néhány hó-
nappal kezembe került a te-
lefonszáma: eszembe jutott, 
mennyire kedves, vicces és 
szexi volt, így erőt gyűjtöt-
tem és felhívtam”. Sam nem 
állt ellen az „ostromnak”, 
egyre többször jelennek 
meg együtt, és közös képe-
ikről is lerí, hogy szerelme-
sek. (forrás: borsonline.hu)

Guruló csoda - A világ leggyönyörűbb kocsiját árverezik
Egy 1935-ös, kétüléses Aston 

Martin Ulster, amelyet a leg-
jobb, a II. világháború eléőtt 
készült autóként tartanak szá-
mon a gyűjtők. A kocsi ver-
senyautóként rótta az aszfaltot 
fénykorában, 1935-ben ötödik 
lett a 24 órás Le Mans verse-
nyen. A kocsi várhatóan több, 
mint 1.600.000 fontos, vagyis 
több mint 580 millió forintos 
áron talál majd új gazdát az 
árverésen. (forrás: blikk.hu)

Megdöbbentő hasonlóságok 
léteznek a világban. Ráadásul, 
a nagy sztárok elképesztő 

helyeken bukkanhatnak fel. 
George Clooney például a tö-
rök metrón...

George Clooney 
metrón utazik? 

Molnár Anikó egyre dögö-
sebb, az egykori Nagy Ő fo-
gyókúrájának köszönhetően 
egyre vékonyabb, ami szem-
mel láthatóan növelte az ön-
bizalmát is, mert egyre dögö-
sebben pózol Facebook-fotóin. 
A cukrot már rég elhagyta az 

étrendjéből, miután egy orvos 
közölte vele, azt a szervezete 
nem tudja rendesen lebonta-
ni, tavaly óta elektromos zsír-
bontó kúra segítségével kar-
csúsodik, az idei évben pedig 
azt tervezi, az edzőteremnek 
is rendszeres látogatója lesz.
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Söréd belterületén családi ház 6000
m2-es telken eladó. Irányár: 5,9 M Ft.
Tel: 06-30/438-0440

KIADÓ INGATLAN

Székesfehérvár történelmi belvárosá-
ban 55 m2-es (egyszoba +galéria), felú-
jított, gépesített, klímás, félig bútorozott
téglalakás kiadó. 85.000 Ft/hó +rezsi.
06-30/625-4581

Székesfehérvári fuvarozó cég CE kate-
góriás gépjárművezetőt keres jelentkez-
ni: fényképes önéletrajzzal
gyenizse@varga.tv

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. 06-70/354-9321

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/334-5262

LAKÁS

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

11.9 MFt Sziget utcai 2 szobás 49 m2-
es 8 emeleti lakás 06-20/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

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

1-1,5 szobás lakást vennék 1. emeletig
vagy liftes házban 3.emeletig. 06-30/
890-4319

3 szobás, földszinti, teljesen felújított la-
kás 20 MFt-ért eladó. 06-30/6538-622

JÁRMŰVEK

Forgalomból kivonandó gépjárműveket
átveszünk ár megegyezés szerint. Hiva-
talos bontási papírt adunk. Teljes körű
ügyintézés. Tel.: +36-70/593-2299

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

GARÁZS

Vidámparki tavi buszmegállónál garázs
kiadó. Tel.:06-30/9024-602

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

TELEK

Felsővárosi építési telek és felújítandó
családi ház eladó. Érdeklődni: 06-30/
415-0398

ÁLLÁST KERES

Megbízható egyedülálló nyugdíjas, jo-
gosítvánnyal, szakmával bármilyen
munkát vállalna ottlakással 06-30/
3079619

Park Város
Fűtőház utcában 84 lakásos
minőségi társasház épül!

• 50-99 nm-es, 2-4 szobás, erkélyes
és penthouse lakások
• az épület liftes és akadálymentesített
• parkolás mélygarázsban és felszíni
parkolóban biztosított
• többfunkciós, szép park szökőkúttal
• CSOK és hitel igényelhető
• részletfizetés, az ügyvédi költséget
átvállaljuk

Érdeklődés:Märcz Ingatlan és Hiteliroda
Székesfehérvár, Petőfi u. 3., 22/503-000,
20-9333-750 • www.parkvarosfehervar.hu

INGATLAN

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

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

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

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

• Vasútállomáshoz közel 2 és fél
szobás felújítandó lakás eladó: 11,5
M Ft. Tel: 06-70/469-3360

• 2 szoba hallos, erkélyes belvárosi
lakás eladó: 13,6 M Ft. Tel: 06-
70/465-7375

• Öreghegyen, 1726 nm-es összköz-
műves telek eladó. Irányár: 15,5 M
Ft. Tel: 06-70/469-3370

• Székesfehérváron kétszobás, erké-
lyes panellakás eladó 10,9 M Ft. Tel:
06-70/469-3550

• Maroshegyen 4. emeleti, 2 szobás,
felújított téglalakás eladó: 11,5 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580

• Belvárosban 3. emeleti, 2 szobás,
erkélyes téglalakás eladó: 13,9 M
Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Belvárosban 4. emeleti, 2 szobás, 44
nm-es panellakás eladó: 12,1 M Ft.
Tel: 06-70/412-4195

• Belváros közeli 1+2 félszobás,
erkélyes lakás eladó: 14,9 M Ft. Tel:
06-70/412-3260

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

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

2,5 szobás, 56m2 lakás Lövöldén
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027, 06-20/442-4719 Ötletház
Ingatlan–Hiteliroda

2,5 szoba hallos, erkélyes lakás belvá-
rosban www.otlethazingatlan.hu tel.:06-
20/5944-027,06-20/442-4719 Ötletház
Ingatlan–Hiteliroda

Szfvár., Széchenyi út 2-4.

Bízza profikra ingatlanügyeit!

Országos Ingatlan Hálózat

• Székesfehérváron, kulcsrakész, új épí-
tésű társasházi lakások megvásárolhatók
305 ezer Ft/nm-ért. Tel: 06-70/637-6763

• Deák Ferenc utcában, 2 szobás, tégla
lakások 230 ezer Ft/nm-ért megvásárol-
hatók. Tel: 06-70/424-7574

• Pákozdon, új építésű társasház, garázs-
zsal, kerttel és terasszal eladó. Tel: 06-
70/633-0048

• Belváros kedvelt részén, új építésű, tár-
sasházi lakások 18,5 M Ft-tól megvásá-
rolhatók. Tel: 06-70/907-4709

• Őrhalmi szőlőkön, április végén költöz-
hető, kulcsrakész, új építésű, 3 szoba
nappalis, társasházi lakás, terasszal, kert-
kapcsolattal 26 M-Ft-ért eladó. Tel: 06-
70/907-4709

• Gárdonyban, újszerű, 48 nm-es, 1,5 szo-
bás, tégla lakás eladó: 11,5 M Ft-ért. Tel:
06-70/886- 6606

• Öreghegyen, új építésű, 4 szoba nappa-
lis, mediterrán stílusú családi ház, nagy
terasszal, kerttel eladó: 43,9 M Ft-ért. Tel:
06-70/424-4936

Pénzintézet ügyfélszolgálati telefon-
marketinges, állományápoló feladatkör-
re érettségizett munkatársakat keres.
Jelentkezés önéletrajzzal: ügyfelszolga-
lat.tk@gmail.com

ÁLLÁST KÍNÁL

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

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

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

Tel.: 06 30 948 2646

Székesfehérváron
február 11-én.

Székesfehérváron, Olaj utcában csalá-
di ház 9.500.000 Ft-ért eladó. Tel.:06-
20/3712-672

Székesfehérvárra gyakorlott műsze-
részt/technikust keresünk. Elvárás: mik-
rokontrolleres és egyéb vezérléstechni-
kai eszközök fejlesztése, programozása,
digitális elektronikai ismeretek, folyé-
kony angol nyelvtudás, jogosítvány. Bő-
vebb információ:
www.agrogazda.hu/allas.html. Jelent-
kezés szakmai önéletrajzzal: info@ag-
rogazda.hu.

Székesfehérvárra gyakorlott raktáros/
készletgazdálkodó munkatársat kere-
sünk, aki kisebb elektronikai szervizelé-
si feladatokat és is el tud látni! Elvárás:
angol nyelv ismeret, jogosítvány.
Bővebb információ:
www.agrogazda.hu/allas.html. Jelent-
kezés szakmai önéletrajzzal: info@ag-
rogazda.hu.

Ingatlan üzemeltetési és
karbantartásimunkatársat keres
székesfehérvári ingatlankezelő cég.
Szakirányú végzettség és saját gépkocsi elvárás.
Fényképes önéletrajzát kérjük email-ben

küldje az office@triarco.hu címre.

Női munkaerőt keresünk fő állású
egyműszakos munkarendbe, könnyű
fizikai munkára. Munkavégzés helye

Úrhida. Jelentkezni lehet személyesen,
Cím: FRIULMODEL Kft. Úrhida,

Nefelejcs u. 12. Tel.: 30/300-9462

AWI/CO hegesztőt keresünk
állandó délelőttös műszakba

februári kezdéssel. Munkavégzés
helye Seregélyes-Jánosmajor.
Érdeklődni a 70 266 26 09
telefonszámon, vagy az

info@lextor.hu email címen.

Németországba keresünk jogosít-
vánnyal rendelkező munkatársakat
plakátragasztásra hosszú távra

tervezhető, jó kereseti lehetőséggel.
Jelentkezni az attila@plakat-geng.de
e-mail címre fényképes önéletrajzzal.

CSALÁDI HÁZ

BARACS
LAKÓPARKBAN

nettó 90 m2 tégla, 3 szobás nappalis
családi ház 20 000 000 Ft-ért Csok
10+10 millió-val megvásárolható!

Akár önerő nélkül is!
20 évre 57 000 Ft/hó.

TÉGLAHÁZAk ÉPÍTÉsE
már 185 000 Ft/m2-től 5%-áfával!

06 70 4333 018
www.apluszhazak.hu

A Groupama Biztosító Fejér megyei ügy-
félszolgálati irodáiba keres ügyfélszol-
gálati munkatársakat. Feltétel: minimum
érettségi. Előny: biztosítási, pénzügyi,
ügyfélszolgálati tapasztalat. Jelentkezé-
seket a gergely.hudak@groupama.hu
email címre várjuk 2017.02.03-ig.

Maroshegyen 2 lakásos ház eladó,
több célra hasznosítható. Tel:06-20/
910-5035

Zámolyon 100 m2-es hőszigetelt, tégla
családi ház eladó. Irányár: 20 MFt. 06-
30/9245-114

Iszkai zártkertben, állandó lakhatásra
alkalmas családi ház eladó. Irányár: 9,8
M Ft. Tel: 06-30/438-0440

A Sár utcában két lakóház (190 m2) ela-
dó, egy 618 m2-es telken. Ár: 45 M Ft.
Tel: 06-30/445-2113

Székesfehérvári cég keres munkatár-
sakat sorjázó munkára két műszakban.
Hölgyek jelentkezését várjuk! Érdeklőd-
ni lehet: 70/630-1230
, melitta.ducsai@opuswork.eu

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: 

Heffler 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:  

Heffler 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.

Székesfehérvár postaládáiban és 24 vidéki 
település terjesztési pontjain.

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2016. január 15., 2. hét

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:

British System KFT.

 ITT A FARSANG !

Gyermek-és felnőtt jelmezek,

kiegészítők széles választékban !

 Téli gyermek-és felnőtt 

ruhák, thermo pulóverek.

JÉGKORCSOLYÁK,

extra sportruházat.

BRITISH SZOMBAT

 2016.01.16.   9h - 14h

British System KFT.

minőségi használtruha!

Szfvár, Mártírok út 60., az udvarban. 

Megközelítés 13, 13A, Austrofa megálló.

AXEL Bútoráruház mellett

Facebook : british használt ruha 

HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS

A székesfehérvári DENSO Kft. keres 

OPERÁTOROKAT  
 

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 kutyusok várják a felelősségteljes gazdik jelentkezését. 3. oldal

Üveg, edzett üveg, tükör,

csiszolás, fúrás, fazettázás,

CNC megmunkálás, homokfúvás,

visszapillantó tükör javítás,

hőszigetelő üveg,  zuhanykabin,

vízlepergető felületkezelés.

 Asztalosoknak kedvezmény!
Szfvár, Újkúti u. 1. (Váralja sor)

Tel/Fax: 22/500-245/246.

Mobil: 30/9737-423

E-mail: albauveg@albauveg.hu

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!

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2016. január 22., 3. hét

Állás-hirdetések: 
4.,5.,6.,7.,10. oldal

KAPU-ROLL TECH KFT

DOORHAN
R

Garázskapuk 
gyári áron!

6 m széles kapu lakossági ár!
Garázskapu mozgatómotor

34.990 Ft
2500x200-es kapu 

99.000 Ft
Nagy érdeklődésre való

tekintettel: meghosszabbítva!

AKCIÓ!
www.kapuroll.hu

www.doorhan.com
Szfvár, Had u. 12. 

Mobil: 70/325-2767
Fax: 22/503-512

 Tel: 22/503-510, 503-511

IPARI ÉS LAKOSSÁGI KAPUK, 
MOZGATÓ AUTÓMATÁK GYÁRTÁSA 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM!
A KAPU-ROLL TECH KFT A DOORHAN 

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI
 FORGALMAZÓJA!

Akció időtartama:  2015.01.22-03.31-ig

gyere a telenorhoz 
óriási kedvezménnyel!

MYTARIFF M, 2 ÉVRE 

30% KEDVEZMÉNNYEL Székesfehérvári 
partnereinkhez keresünk

kollégákat
Jelentkezés:

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

pappp rtnereini khez 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.hu
További állásajánlataink:

A székesfehérvári DENSO Kft. keres 

OPERÁTOROKAT  

 
Elvárások: 

 
 

Amit kínálunk: 

Tesztnapok: 01.28, 02.04 és 02.11; reggel 06:00 óra 
Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

Jelentkezés: 30/855-03-01 
 

A tesztnapon való részvételhez 
 

Tinédzserek? Semmi gond!

Elutasítóan viselkedik, mar, leszól, beszól, odacsap, tör és zúz. De a miénk… 3. oldal

HEVEDERZÁR

már 19.000 Ft-tól elérhető,
ingyenes felméréssel 
1 plusz 2 év EXTRA garanciával.

Ár-érték arányban
 
ez a biztonsági megoldás!

A megrendeléshez igény szerint biztonságtechnikai felmérés is jár!

az elérhető legjobb választás

Kérje szakember segítségét:
06-70/600-7715

Garantált 
példányszám és

 terjesztés.
Hogy Ön és vállalkozása 
a legismertebb legyen.

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

k ll k

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

SZÉKESFEHÉRVÁR 2014. március 28., 13. hét
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 6. oldal

 8. oldal

A hosszú élet titka

 Befektetési arany eladás! 
Budai út 9-11. 

Tel.:22/390-237; 06-20/9808-459.

Arany - Numizmatika
Régi pénzek, érmék, 
érmegyűjtemények, 

törtarany, ezüsttárgyak 
vétele készpénzért. 

Oblat Zsolt Gold Ékszer-
Numizmatikai Szaküzlet

Tervezi a jövőt, élni akar. Özv. Kiss 
Balázsné hosszú életének titka egész 
életének menetében rejlik.  3. oldal

ÓRIÁS BOLT
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
Székesfehérvár Kégl Gy. u. 2. 

Illetékhivatal utcája

Megérkeztek a 2014 év 
tavaszi modelljei:
-ingek, vizálló dzsekik, 
vászon nadrágok
Egyes ingek 

50%-os 
árengedménnyel. 

Akció időtartama: 2014.03.14-től 04.30-ig

Ivóvíz: az átlátszó 
arany... 

 4. oldal

Kert(sz)építés 
kövekkel

al

2014 az 
okoskütyük 
éve lesz! 

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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Bútorok áthúzása, javítása
rövid határidővel.
06-70/368-5696

Szép szekrénysor 35.000Ft, +2 szék
(10.000Ft/db, antik) eladók. Tel.:06-20/
3712-672

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

ÁLLAT

N.G. Csirke: Frissen vágott, konyha-
kész csirke (belsőséggel) rendelhető!
(06T0230) Rendelés leadás: Dunaújvá-
ros: 06-30-414-72-88 Székesfehérvár:
06-30-478-41-08

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

Tacskó-Mopsz keverék kölykök, 12 he-
tesen, féreghajtva eladók. Ugyanitt fe-
kete-cser, barna-cser kétéves tacskó
szukák eladók 5-15.000 Ft/db. 06-20/
276-8571

Redőny, szúnyogháló készítés,
javítás, gurtnicsere.

06-30/787-1859
albaredony.hu

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

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

EGÉSZSÉG STÚDIÓ
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

Természetes gyógymódok:
. Testi és lelki fájdalmak kezelése
. Kvantumrezonanciás Állapotfelmérés

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

Szőnyegek mélytiSztítáSa.
1190,- Ft/m²1190, Ft/m

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítással!

06/22/330-166,
06/30/9471-598
0
0

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

Cipőbolt és cipőjavító
Harisnya- és zokniszaküzlet

22 / 326-904
Ybl Miklós utca 7.

H–P: 9–17, Szo: 9–12

Ci őb l é i őj í ó

EGÉSZSÉGÜGY

Fejér megyében gyors,
illetve rugalmas

Fuvarozást,
költöztetést
vállalunk!

Magán, illetve cégeknek is.
ÁrrÁr, időpont telefonos egyygyeztetéssel!
Minden nap 7-19 óra között!
Hétvégén is!

06-30/715-5829
06-30/626-9191

Tanulási nehézségek, figyelem-,kon-
centrációs zavarok megoldása speciális
mozgásterápiával gyerekeknek. 06-20/
9174-174

Takarítást és ápolást vállalnék tel.:06-
30/350-7972

Villanyszerelés
garanciáVal!
Régi és új építésű házaknál,

melléképületeknél.
06-30/719-6825,
laszlo.ficzere73@gmail.com

Mesterkalauz

Nem kidobNi, áthúzatNi!
Kárpitozott bútorok
áthúzása, készítése.
Szfvár, Varjú u. 34. Feketehegy

Tel:06-22/326-128, 06-20/263-1214

NÖVÉNY

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, Pioneer,
Syngenta januárban akciósan rendelhetők
házhozszállítással. www.kukoricavetomag.hu
Tel.:06-20/980-4449

RENDEZVÉNY

Tánc január 29.-én Pista zenésszel
a Jancsárban. Beke:06-20/617-5631

Burkolás, csempézés,
szigetelés, felújítás,
kőművesmunkák.

www.komuvesem.hu
06 30 9371 443

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45%
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,

roletta, harmonika-ajtó, naaapernyő készítés-javítás

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel február1–28-ig! DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés az egész

megyében éjjel-nappal
Tel.: 30/977-1860

TÁRSAT KERES

Időskorú, özvegy, jó mozgású, sportos,
jól egzisztenciált úr, jó megjelenécű, vé-
kony, alkaltú, 60-70 év közötti, intelli-
gens hölgy társat keres. 06-20/360-
1124 esti órákban.

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

165/69 özvegy dohányzó férfi vidám
természetű, vékony társát keresi 68
éves korig. 06-20/318-3351

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

34 éves férfi komoly kapcsolatra höl-
gyet keres. Tel:06-20/317-3153

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

Kémény felújítás, bélelés (bontás nélkül),
cserépkályha forgalmazás, építés.

06-70/427-0742, www.szucs.kemenycserepkalyka.hu

Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Megbízható, precíz szakembertől, kor-
rekt áron! +36-30/955-0203

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

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár László 06-
70/206-3759

RÉGISÉG, ÉKSZER

Gyűjtőknek muzeális értékű SINGER
varrógép kis szekrényben, működőké-
pesen eladó. 06-30/486-6610

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció február 1-28-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

VEGYES

SIÓFOKON CALENDULA INTÉZET ÉS
GYÓGYSZÁLLÓ PÉNZÜGYI ASSZISZTENS
MUNKATÁRSAT KERES! Feltétel: közép-
fokú gazdasági végzettség, magabiztos
angol nyelvtudás, felhasználói szintű
számitógépes ismeret -Word, Excel-,
irodai softverek biztonságos használa-
ta. Precíz, pontos munkavégzés! Rövid,
fényképes jelentkezés: calendula@
calendula.hu, 84/330-754

Magas áron vásárolok antik és retro
lakberendezési tárgyakat! Bútorokat
(koloniált is), csillárokat, porcelánokat,
kerámiákat, bronzokat, órákat, fest-
ményeket, könyveket, hanglemezeket,
varrógépet, gyűjteményeket! Hagyaté-
kokat! Díjtalan kiszállás, értékbecslés.
Nárai Erika 0620-541-2656

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

28 éve működő fuvarozó vállalkozás
belföldi fuvarfeladatok elvégzésére
„CE” kategóriás gépkocsivezetőket
keres. 06-20/968-1312

Házi füstölt áru, hurka, disznósajt
kistermelőtől, hagyományos eljárással

készítve, adalékanyagok nélkül.
Székesfehérvár, Gáz utcai garázssor-

üzletsor (zöldséges mellett).
CS., P.: 07:30-11:00 14:00-17:00,
Szo.: 07:30-11:00. 20/3760942

Székesfehérvári fuvarozó cég admi-
nisztrációs és fuvarszervezői feladatok
elvégzésére munkatársat keres. Jelent-
kezni: fényképes önéletrajzzal
gyenizse@varga.tv

Teljeskörű lomtalanítást,
lakáskiűrítést,

költöztetést vállalok.
hűtőt, mosógépet,

akkumulátort vásárolok.
06-30/814-1325

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

Mosógépek, mosogatógépek,
hűtők javítása, garanciával,

kiszállási díj nélkül.
Csergő Szabolcs

06-20/215-8708

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

Lakossági mosás,
vegytisztítás,

szőnyegtisztítás
06-20/355-8389

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

AsztAlos mester
Petró lászló
70/883-0283
petroasztalos.hu

Parasztbútorok, régiségek hagyatékból
eladók Székesfehérváron tel.:06-20/
910-5035

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

Pár keres 50 -70 éves hölgyet barátnő-
nek, értelmes időtöltéshez tel.:06-30/
4082-605

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

06-30/703-2558

Német beszédcentrikus nyelvoktatás,
külföldi munkára való felkészítés min-
den szinten 06-70/361-5769

Ceragem jade köves masszázságy ke-
veset használt, új állapotban eladó.
Tel.:06-20/361-9763.

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

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

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)

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

Hege Gold Ekszeruzlet

Zálogházunk a BÁV –ZÁLOG Zrt. közvetítői hálózatának tagja.
A kölcsönt a BÁV-ZÁLOG Zrt nyújtja THM: 21,56-40,35 %

Törtarany és ezüst felvásárlás, beszámítás.

HEGEÓRÁS
ÉS ZÁLOGHÁZ

Új 14k arany
ékszerek
10.000 Ft/g

Kineziológia tanfolyam indul február
18-án, Bach-virágterápia február 4-én,
Szimbólumterápia 25-én. Tibeti hangtál
tanfolyam márciusban. Kéz-láb akup-
resszúra, AFT és Akupresszúra tanfolya-
mok. Családállítás havonta. 06-
209440984, www.mariannatourist.hu,
mariannatourist@t-online.hu

Hús füstölést vállalok! Maroshegyen
06-20/932-4805

SZOLGÁLTATÁS

OKTATÁS

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

VÁLLALKOZÁS

Feleslegessé vált cégét megvásároljuk!
Magas házipénztár, tagi kölcsön előny-
ben. 06-30/3454-724

Akció érvényes: 2017.01.27-02.28. Részletek az üzletben.
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Minöségiablak.hu
Szfvár, Berényi út 45.

Tel: 22/78-47-48, 06-30/373-27-50
info@minosegiablak.hu • www.minosegiablak.hu

BÚTOR

Nem kidobni áthúzatni! Kárpitozott
bútorok áthúzása, készítése. Szfvár,
Varjú u. 34. Feketehegy Tel:06-22/
326-128, 06-20/263-1214
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 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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caraván használtruha kereskedés
székesfehérvár, sütő utca 2-4.

Ön dÖnti el mit hord, egyszer mosható keletit vagy egyszer mosott nyugatit!

téli Árucsere 01.30. hétfő
téli pulóvervÁsÁr 350 ft/ db                                                                                     

02.01. szerda
téli-tavaszi extra ruhavÁsÁr 2000 ft/ kg, kb.: 200-500 ft/ db                    

02.02. csütörtök

téli extra ruhavÁsÁr 2000 ft/ kg, kb.: 200-500 ft/ db                                     
01.30. hétfő

NadrÁgvÁsÁr 190 ft/ db ( sok farmer )                                                                  
01.31. kedd

téli –tavaszi extra gyerekruha és kabÁtvÁsÁr                                                      
02.01. szerda

téli cipővÁsÁr 300 ft/ pÁr                                                                                           
02.02. csütörtök

tÁska és kiegészítő vÁsÁr                                                                                            
02.03-04. péNtek- szombat

Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Műhely: Csór, Ady E. u. 8. (volt 8-as főút)

Tel.:06-30/216-5976 
(A készlet megtekintéséhez előzetes 

időpont egyeztetésre van szükség) 

Szimpla síremlékek már  270.000 Ft-tól
Dupla síremlékek már  380.000 Ft-tól

ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu

 
A JÜLLICH GLAS HOLDING ZRT.

az alábbi munkatársait keresi:

Elvárásaink:
CNC végzettség és/vagy gyakorlat 

rajzolvasási ismeret és gyakorlat
igényes munkavégzés

Előny: gyártásban szerzett tapasztalat,
emelőgépkezelői végzettség

Amit mi kínálunk:
stabil munkahely hosszútávra

versenyképes bér +cafetéria (próbaidőben is)
utazási költségtérítés

kulturált munkakörnyezet
Elvárás  a 3 műszakos munkarend vállalása

Jelentkezés:
magyar nyelvű önéletrajzzal 

az állás megnevezésével postai úton a 
8000 Szfvár, Holland fasor 5. címre vagy e-mailben 

a human@jullichglas.hu címen.

CNC GÉPKEZELŐ

GERNO 2016

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

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

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

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

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

ALBA TŰZIFA KFT. 
Székesfehérvár, 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

vicc

vicc

vicc vicc

vicc

- Mondja, szomszédasszony! Maga egészen addig 
égeti a lámpát az előszobában, amíg a férje haza 
nem jön a kocsmából?
- Igen muszáj, mert a múltkor is a sötétben a nagy 
tükörhöz vágtam a gyúródeszkát.

Az öreg székely meg a fia fát vágnak az erdőben...
A fiú odasuhint, de véletlenül levágja az apja lábát.
Erre az öreg:
- Áron, még egy ilyen és seggbe rúglak!

Egy szőke nő horgászik a tóparton. Kifog egy aranyhalat.
- Azt mondja neki az aranyhal: 
- Ha visszaengedsz teljesítem egy kívánságod.
A szőke nő elgondolkozik, majd így szól: - Legyen 180-as az IQ-m!
Erre az aranyhal: - Hmm...Egyszer úgy is meg kell halnom...

Internetszolgáltató segélyvonalra beérke-
zett aranyköpések
1. Felhasználó: „Az Entert ütni kell vagy írni?”
2. Felhasználó: „Jesszusom! Beszippantotta 
a CD-t!”

Szöszi vizsgázik. Kérdés: - Ha a XX. század nagy gondol-
kodói közül beszélhetne valakivel - legyen az akár élő, 
akár halott - ki lenne az?
Rövid gondolkodás után megszületik a válasz: - Az élő...


