
A Caraván  
hirdetése  

a 3. oldalon

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2017. február 3., 5. hét

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA? 

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

Van egy jó  
állásajánlatunk Önnek is!

Kiemelt ajánlataink: 
Székesfehérvárra keresünk

GÉPKEZELŐKET
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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

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

HOSSZÚ TÁVÚ
operátori munka
Székesfehérváron
Telefon: 22/506-498

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015

Belváros – Királykút mellett bejáratott

KIADÓ!KIADÓ!
üzlethelység berendezéssel és 

ingyen parkolási lehetőségekkel
Érdeklődni a 

06-30/21-71-200 
telefonszámon

lehet.

BOND – az ékszerek világa 

Valentin napi ezüstékszer akció ⋆ 2017. február 1-14. 
Vásároljon ezüst szettet 10% kedvezménnyel!
Üzleteink: 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 5-7. (tel.: 22/329-830 ); 

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. (tel.: 22/333-752 )
A Bond Zrt. nemesfém-kereskedelmi  partnere a Zenit-Ker Kft.

8 órás munkarendbe

Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk.
Munkavégzés helye: 
8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 13.

Amit kínálunk: 
•  Határozatlan idejű szerződés 

a próbaidő lejárta után
•  Távolsági bérletet 100%-ban 

támogatjuk
•  Cafetéria rendszer
•  Hosszútávú, stabil 

munkalehetőség

Fényképes önéletrajzokat az 
allas@greatcabinets.hu email 

címre vagy személyesen a 
Zsurló u. 13. szám alatt várjuk.

betanított 
munkás 

Great Lakes Hungary Kft.  
felvételt hirdet 

a következő munkakörbe:

Állás hirdetések: 
4.,5.,6.,10. 

oldal
Megyei és multinacionális  

cégek állásajánlatai közül 
válogathat minden héten

Álarcaink mögé bújva

Maszkokat hordunk. 
Szükséges vagy csupán 
menedék? 3. oldal

KAPU-ROLL TECH KFT

DOORHAN
R

IPARI ÉS LAKOSSÁGI KAPUK, 
MOZGATÓ AUTÓMATÁK 
GYÁRTÁS KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM 
A KAPU-ROLL TECH KFT A DOORHAN 
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI 
FORGALMAZÓJA!

149. 000 Ft-tól!
2500x2000-es kapu motorral

www.kapuroll.hu 
www.doorhan.com

8000 Szfvár, Had u. 12. Mobil: 70/325-2767  
Fax: 22/503-512 Tel.: 22/503-510, 503-511

Garázskapu gyári áron! 6m széles kapu lakossági ár!
TOLÓ motor akció!

 Nagy érdeklődésre való tekintettel: 
meghosszabbítva!

AKCIÓ!

Akció időtartama:  2014.09.01-től 2014.10.01-ig.  Az ár az áfát tartalmazza. Részletek az üzletben!

IPARI ÉS LAKOSSÁGI KAPUK, 
MOZGATÓ AUTÓMATÁK GYÁRTÁSA 

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

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI
 FORGALMAZÓJA!

Akció időtartama: 2017.02.03-2017.02.28.

Garázskapuk 
gyári áron!

6 m széles kapu lakossági ár!
Garázskapu mozgatómotor

39.000 Ft
2500x2000-es kapu 

119.000 Ft
Nagy érdeklődésre való

tekintettel: meghosszabbítva!
Az árak az Áfát nem tartalmazzák

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
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Hírek
Információk

Tárlat a Tópartiban
Megnyitott a Tóparti tárlat, a Művészeti Szakgimnázium tanulóinak munkáiból. A színvonalas kiállításon a grafikus, a kera-
mikus és a textilműves diákok is képviselik magukat egy-egy alkotással. A látogatók figyelemmel kísérhetik a tanszak 
diákjainak munkáin a szakmai fejlődést, és sokat elárul az alkotókról, hogy éppen melyik elkészített darabot ajánlották fel a 
kiállításra. A tárlatot február 10-ig nézhetik meg az érdeklődők. 

„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 beszerzése, 
betegségmegelőző tevékenység szervezése.

Adószám: 18497551-1-07

2017. február 18. (szombat), 
Művészetek (Barátság) Háza

(s(ssszozoozozozo bbbbmbmbmbmbaaatatatat))
15 óra

Művéésszzeetteekk (BBaarrááttssáágg)) HHáza
8000 Székesfehérvár III. Béla király tér 1.

Kanala Auer szitárművész
Sri Chinmoy tanítványa tart 

előadást, és koncertet.

HOSSZÚ TÁVÚ
gépkezelôi munka
Székesfehérváron
Telefon: 22/506-498

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015

A vidékiek inkább a humán szakokat keresik
Egy szakmai – 64 kérdéses - 

kutatásba 1530 végzős diákot 
vontak be 40 hazai középisko-
lából. A tanulók főbb érdeklő-
dési területeit vizsgálta meg a 
METU. A felmérés 2016. nov-
ember 15. és 2017. január 15. 
között zajlott le. A válaszadók 

90 százaléka vidéki iskolában 
tanul, a maradék 10 százalék 
Budapesten. Az egyetem köz-
leménye szerint a válaszok 
értékelése alapján a magyar 
diákok a tudományos és tech-
nikai, a kommunikációs és mű-
vészeti területeken, valamint 

az emberközpontú szakmák-
ban szeretnének érvényesülni, 
míg a rendszereken és folya-
matokon alapuló foglalkozá-
sok kevésbé vonzók számukra. 
A vidéki fiatalok a szakmákat 
nézve nagyobb érdeklődést 
mutatnak a tervezés és a kre-
ativitás iránt, mint budapesti 
diáktársaik. A fővárosban ta-
nulók körében erősebb az elmé-
leti, kutatói beállítottság. Ezért 
elmondható, hogy nyitottabbak 
a biológia, fizika és az orvostu-
domány irányába. A budapesti 
nagyobb valószínűséggel vá-
laszthatják az ügyvédi, szer-
vezői, könyvtárosi, hivatalnoki 
pályákat. A vidéki válaszadók 
körében népszerűbb a kereske-
dők, bankárok, rendőrök, rek-
lámszakemberek üzletembe-
rek hivatása.

Meghosszabbították a jelentkezési 
határidőt az Egyházmegyei Ki Mit Tud-ra

  A sikeres felkészülés 
és más tehetségkutató ren-
dezvényekkel való ütközés 
elkerülése érdekében egy 
hónappal meghosszabbí-
tották a jelentkezési határ-
időt, így a versenyzők 2017. 
január 31-e helyett február 
28-ig regisztrálhatnak. Az 
Istentől kapott tehetség ki-
bontakoztatása a célja az 
Egyházmegyei Ki Mit Tud?-
nak. Az indulás nem kötött 
felekezeti hovatartozáshoz 

sem. A művészeti ágak: 
ének-egyházi ének, nép-
dal-népzene, néptánc-mo-
dern tánc, vers- és próza-
mondás, hangszeres zene, 
kórus - kamarakórus és ke-
resztény pop-rock zene. 
Korosztályi bontás sze-
rint négy kategóriában, 
1-8. évfolyamosoknak, 9. 
évfolyamtól 25 éves ko-
rig, 25 éves kor felett, to-
vábbá családok számára 
hirdették meg a versenyt.

Dr. Rónai Lászlóról 
és Bakonyi Istvánról

Február 6-án (hétfő) 18 óra-
kor, a Zsolt utcai Közösségi 
Házban kerül megrende-
zésre az a beszélgetés, me-
lyet Bobory Zoltán vezet, és 
amelynek főszereplője Dr. 
Rónai László idegsebész és 
Bakonyi István irodalomtör-
ténész.! A beszélgetős estek 
által azt szeretnék elérni, ha 
minél többen és minél köze-
lebbről megismernék a fe-
hérváriak azokat a városban 
élő személyiségeket, akik 
az élet különböző területein 
nagyot alkottak.Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak!

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

Paula: 3 éves, ivartalanított, 
foxi keverék szuka. Még mindig 
nagyon félős, sok-sok szeretetet 
igényel. Ideális társ lenne idős 
házaspár mellé. 

Dasy: Boxer jellegű keverék szu-
ka, 3 éves. Nagyon barátságos, 
játékos. Akár lakásban is tart-
ható. 

Gyémánt: Foxi méretnél megállt 
a növése, tehát azt gondoljuk et-
től nagyobb nem is nagyon lesz. 
7 hónapos, keverék szuka. 

Szaffi: Pulira emlékeztető, játé-
kos, fiatal szuka. 1 éves. 

Glória: Tekintélyt parancsoló 
asszonyság. 3 éves, ivartalaní-
tott, kaukázusi szuka. Kiváló őr 
kutya.

Rocky: Izgő-mozgó, tökéletes 
jelző kutya. Aprócska termetű, 
nagyon fürge. 1 éves legényke. 

Nózi: Tacskóra emlékeztető, 2 
éves keverék szuka. Inkább ud-
varra ajánljuk, lakásban több 
figyelmet kell rá fordítani, mert 
szeret rakodni. 

Nina: Igazi szépség, leginkább a 
fáraó kutyára emlékeztet. 1 éves, 
nagyon játékos keverék szuka. 

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!

Lütyő: Mamájával, Dasyval 
együtt érkezett hozzánk. Igazi 
kajla kölyök még, akinek sokat 
kell tanulnia. Gyerekek mellé tö-
kéletes választás. 

Bátor: Nagy testű, nyugodt, ki-
egyensúlyozott, szálkás szőrű 
keverék kan. A tyúkokkal nincs 
jó kapcsolata, erre érdemes fi-
gyelni. 
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Fókusz
Hatunk környezetünkre
Minden ember hat a környezetére, végső soron pedig az egész 
világra. Ha mi harmonikus személyiségek vagyunk, akkor a 
családunk is boldogabb. Ha a családunk tagjai kiegyensú-
lyozottak és mosolygósak, akkor ezzel kellemesebb légkört 
teremtenek a szomszédságban és a munkahelyükön is.

A hiteles ember
A hiteles, önmagukhoz hű emberekben nincs félelem, 
hiszen őszintén, hazugságok nélkül élnek. Nincs rejte-
getnivalójuk, mivel mindig is olyannak mutatták magu-
kat, amilyenek. Akit pedig nem bénít a félelem, az sokkal 
magabiztosabban, és nyugodtabban éli az életét is. 

 Rejtélyes, titokzatos és olykor biztonságosabb 
dolog álarc mögé bújni, mint saját arcunkat mutat-
ni a külvilágnak. Bárkik lehetünk általa. Lehetünk 
végzet asszonya, magabiztos és profi munkatárs, 
laza szülő… 

Miért hordjuk?
Maszkot hordunk mindany-

nyian, s nem csupán farsang 
idején. Vajon miért tesszük 
ezt, miért nem mutatjuk meg 
valódi önmagunkat? Valami-
ért nem merünk kitárulkoz-
ni a többi ember előtt. Féle-
lem van bennünk attól, hogy 

bántanak minket, fájdalom 
érhet. Csalódtunk már sok-
szor a körülöttünk élőkben, 
nem tudunk megbízni sen-
kiben. Sokszor belső szoron-
gásunkat, feszültségünket, 
bizonytalanságunkat palás-
toljuk így. Néha tartunk at-
tól a valakitől, aki elrejtőzött 
mögötte, s inkább eltakarjuk 
egy olyan arccal, ami kedve-
zőbb színben tűntet fel a kör-
nyezetünk előtt. Szeretnénk 
azzá a személlyé válni, mint 

amilyen maszk mögé búj-
tunk. Eggyé lenni vele, más-
sá válni általa. Jobbnak kí-
vánjuk mutatni magunkat. A 
külvilág reakciójától tartunk. 
Másoknak szeretnénk megfe-
lelni, ezért az álarc alatt száz 
álarcot hordunk még. Több-
nek akarunk látszani, mint 

amik vagyunk. De milyen és 
kinek a mércéje szerint? Ez a 
mérce lehet valójában nem is 
reálisan mér, hanem torzan 
él bennünk. Elferdítve látjuk 
személyiségünket, helyün-
ket a társadalomban, a mun-
ka világában, a családi szere-
pünkben. Feszültek leszünk 
tőle, boldogtalanok. Kell-e ne-
künk valamihez vagy valaki-
hez is mérni magunkat? Kell-e 
nekünk azon morfondíroz-
ni, hogy ki, milyennek ítéli 

meg képességeinket, anyagi 
helyzetünket. Másoknak aka-
runk élni vagy magunknak? 
A maszkunk néha megrepe-
dezik, megjavítjuk, de az arc 
alatta mindig ugyanaz marad. 
Annyira megszokjuk, hogy 
valami takar bennünket, hogy 
olykor, ha magunk vagyunk, 
akkor is takarásban mara-
dunk. Ki ismerheti az igazi 
énünket? A család és barátok 
előtt nyitottak vagyunk? Vagy 
előttük is szerepekben tetszel-
günk? Ahhoz, hogy sikeresek 
legyünk az élet valamennyi 
területén, talán le kellene vet-
nünk jelmezeinket. Ám, az is 
lehet, hogy többet ártanánk 
vele, mint használnánk. Mi-
lyen jó lenne, ha vége lenne a 
színháznak!  De, Shakespeare 
óta tudjuk, hogy a világ egy 
nagy színház, s mi valameny-
nyien színészek vagyunk ben-
ne. Túlélésre hajtunk, mindig 
szerepeket játszunk. Egyesek 
szerint ez maga a szocializá-
ció. Talán mégsem ugyanaz 
a kettő, de valóban a beillesz-
kedéshez is szerepekben kell 
tetszelegnünk.

Szükséges szerepek?
Mindannyian rendelke-

zünk egy egyedi és megismé-
telhetetlen személyiséggel. A 
mindennapi életünkben pe-
dig szerepeket veszünk fel. 
Van olyan, mely automati-
kus. Ilyen a férfi- és női sze-
rep. Van, amit mi válasz-
tunk, vagy a környezetünk 
testál ránk.  Szerepek által 
vagyunk képesek beillesz-
kedni egyes közegekbe. Az 
ember behatárolt a szerepei 
által, melyeket a társadalom 
szab ki rá. A nagymama ott-
hon kedves, gondoskodó az 
unokáival, míg a boltban há-
zsártossá, kötözködővé válik 
néha. A kisgyerek az óvodá-
ban a legszófogadóbb gyer-
kőc, míg otthon folyton csak 
rossz fát tesz a tűzre. Általá-
ban a papucsférj a munkahe-
lyen a legnagyobb hangú, és 
a házias asszonyka a legtre-
hányabb. Ez mind szerep, 
nem hazugság. Más szerep 

való az iskolába, a munka-
helyre, az otthonunkba, a 
boltba, a hivatalokba. Más-
képpen viselkedünk az ide-
genekkel, a szeretteinkkel, 
a barátainkkal. Akkor nem 
megjátsszuk magunkat? Ez 
a természetes rend? Vagy 
különbség van arcok és ál-
arcok között? Néha ezek 
összemosódnak. Egyesek 

hisznek abban, hogyha a 
lakásunkba álarcot helye-
zünk ki, akkor mindenki ar-
cát tisztán fogjuk látni, még 
a sajátunkat is. Nem biztos, 
hogy ezzel jól járunk. Talán 
elég az, hogy igyekezzünk 
mindig minden helyzetben 
hitelesek maradni. Kelle-
nek a szerepek, de miköz-
ben játsszuk, ne felejtsük 
el, hogy ki az, aki játssza 
ezeket. Ne azonosuljunk 
teljesen egyikkel sem, mert 
ha megtesszük, nehéz lesz 
emlékeztetnünk magunkat, 
hogy kik is vagyunk valójá-
ban! B.N.

Színház az egész világ

Székesfehérvár, József A. u. 2/E
(az ügyeletes gyógyszertár mögött) www.groszutazas.hu
E.sz.: U-001192 e-mail: groszutazas@gmail.com

Velencei Karnevál   február 24-26. (non-stop)    12.900 Ft
Mohács: Történelmi Emlékhely - Busójárás   február 26.    6.500 Ft
Síelés Ausztriában - Hohe Tauern    március 12-16.     95.000 Ft
Budapest: Parlament-Operaház-Szt.István Bazilika  március 18.  4.200 Ft
Budapest: Sziklakórház-Várkert Bazár-Habsburg Kripta  március 25.  4.200 Ft
Húsvét Dalmáciában (Horvátország)  április 15-17.    46.500 Ft  
Tavaszi szünet: Nápoly-Capri-Pompei  április 16-21.    109.000 Ft
Krakkó és környéke - hosszú hétvége  április 29-május 1.   43.000 Ft
Mesés Kelet városai: Mosztar és Szarajevó  április 29-május 1.   40.000 Ft
Toscana, Olaszország ékköve  május 3-7.   79.000 Ft   

Tel.: 06 (22) 315-662, 06 (30) 267-7448.

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

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

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

TÉLI ÁRUCSERE 02. 06. hétfő
TÉLI- TAVASZI GYEREKRUHA VÁSÁR 990 Ft / KG,  

KB.: 50-150 Ft / DB          02.08. szerda
TÉLI-TAVASZI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/ KG,  

KB.: 200-500 Ft/ DB           02.09. csütörtök

TÉLI- TAVASZI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 Ft / KG, 
 KB.: 200-500 Ft / DB   02.06. hétfő

TAVASZI EXTRA KABÁTVÁSÁR (FELNŐTT ÉS GYERMEK)  
02.07. kedd

TÉLI- TAVASZI ÉS SPORT CIPŐVÁSÁR DARABÁRON 
02.08. szerda

TÉLI- TAVASZI PULÓVERVÁSÁR 350 Ft / DB 
02.09. csütörtök

EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR DARABÁRON                                                                             
02.10-11. péntek-szombat
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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.

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:

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

A székesfehérvári  
Szent Imre Általános  

Iskola és Óvoda 

tanítót  
keres a következő tanítási 

évtől, üres álláshelyre. 
A fényképes, szakmai önéletrajzot a 
szentimre.szfvar@gmail.com 
e-mail címre kérjük megküldeni,

 2017. február 15-ig.
Érdeklődni a 30/628-1590 

telefonszámon lehet.

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!

Már SMS-ben is kérhető az adóbevallás
A NAV ez évben kb. 3,8 millió magánszemélynek készíti el az adóbevallási 
tervezetét. Ha a magánszemély a NAV által készített adóbevallási tervezetet 
szeretné megismerni, választhat: személyesen nyit ügyfélkaput, vagy sms-
ben kéri az adóhivataltól a postázást. Az adóhivatal munkatársai +3670/717-
7878 telefonszámra várják az sms-eket.

Lehet kevesebb a munkaidő!
A munkaidő rugalmasabb 

a nők elhelyezkedését támo-
gatja. A negyven feletti nők 
számára a négy vagy hat 
órás foglalkoztatás új alter-
natívákat jelenthet, és meg-
könnyíti a szülésről vissza-
térő családanyák munkába 
állását is. A nyereség egyér-
telmű: a munkavállaló időt 
nyer, az alkalmazó cég pe-
dig egy kiegyensúlyozott, 
motivált munkaerőt. A mo-
tiváció kézzel fogható ered-
ményeket hoz, a dolgozók 

pihentebbek, jobban kon-
centrálnak a feladatukra, 
nem igénylik a szüneteket, 
és egymással is türelmeseb-

bek. A részmunkaidős fog-
lalkoztatás esetenként több 
munkavállalót, azaz többlet-
költséget jelent, mégis egyre 

több cég ismeri fel a négy- 
vagy hatórás pozíciók pozitív 
hatását, amely valódi hosz-
szú távú befektetés. A mun-
ka és magánélet egyensúlya 
az elmúlt években különö-
sen felértékelődött, így ame-
lyik vállalat ezt támogatja, 
önmagát is újra pozícionálja 
a piacon. A részmunkaidőn 
túl a távmunka is megkezdte 
térhódítását, amely számos 
társadalmi problémára meg-
oldást jelenthet: csökkenthe-
ti az országon belüli elván-
dorlás mértékét, segítheti a 
kismamák munkaerőpiacra 
való visszatérését, és növel-
heti a megváltozott munka-
képességűek foglalkoztatott-
ságát is.

HOSSZÚ TÁVÚ
gépkezelôi munka
Székesfehérváron
Telefon: 22/506-498

Man at Work Kft.
Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015

Állás
Oktatás
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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:

Székesfehérvári középiskola 

angol szakos  
középiskolai  
tanár kolléga 

jelentkezését várja főállásba, 
azonnali kezdéssel. 
Önéletrajzokat az 

iskola@aranykezoktatas.hu 
címre várjuk. 

Tel.: 22/343-849

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

FELSZOLGÁLÓ,  
CUKRÁSZ,  

REGGELIZTETŐ, 
LONDINER,  

SZOBAASSZONY
Önéletrajzát az info@hotelnautis.hu  

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

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06-70/317-9946

Varrónő
Teljes munkaidős állás.

Feladatok
•  ipari varrógépeken nehézáru varrása
• munkaterület tisztántartása
Elvárások
•  minimum 8 általános iskolai 

végzettség
•  varrógép kezelői tapasztalat
•  két műszakos munkarend vállalása
•  pontos, precíz munkavégzés
Előnyök
•  kárpitos végzettség, vagy ezen a 

területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható 

munkahely
• kulturált munkakörnyezet
Munkavégzés helye
Székesfehérvár

Juttatások:  Versenyképes bér   Utazási költségtérítés   Képzések  Havi bónusz   Családias légkör 

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

• vevői kapcsolattartó • mérnök pozíciókra 

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

Állásajánlataink
A kőszárhegyi SIMON Műanyagfeldolgozó bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keres kollégákat

Autóipari és elektronikai multinacionális 
cégeknek szállító géptervező, gépgyártó 
vállalkozás tevékenységének bővítéséhez 
az alábbi munkakörre keres munkatársakat:

ELEKTROMŰSZERÉSZ

Pályázatokat szakmai önéletrajzzal az alábbi címre kérjük:
 hr@elmeaut.hu

Feladata:   gépek elektromos szerelése villamos terv alapján
Elvárás:        Műszerész vagy villanyszerelő végzettség,  

önálló munkavégzés

Kreatív munkatársak jelentkezését várjuk, pályakezdőkét is. 

Autóipari és elektronikai multinacionális 
cégeknek szállító géptervező, gépgyártó 
vállalkozás tevékenységének bővítéséhez az 
alábbi munkakörökre keres munkatársakat:

GÉPLAKATOS
Feladata:   gépek, gyártósorok mechanikai szerelése, 

alkatrészek gyártása
Elvárás:    szerszámkészítő, géplakatos vagy mechanikai 

műszerész végzettség 

ELEKTROMŰSZERÉSZ
Feladata:   gépek, gyártósorok elektromos szerelése
Elvárás:   Műszerész vagy villanyszerelő végzettség, 

önálló munkavégzés
Kreatív munkatársak jelentkezését várjuk, pályakezdőkét is. 

Pályázatokat szakmai önéletrajzzal,  
a pozíció megjelölésével az alábbi címre kérjük:  

hr@elmeaut.hu

 

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.

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.

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.
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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. 

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?

HOSSZÚ TÁVÚ
gépkezelôi munka
Székesfehérváron
Telefon: 22/506-498

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015

Fodrásznak szék,  
masszőrnek helyiség  

kiadó a Gaja Női Fitness 
„Szépségszigetében”!

A vendégkör garantált! 
Igényes, szép környezetben,  

korrekt feltételekkel dolgozhatsz!
Ha szeretnél vidám csapatunk 

tagja lenni, várom hívásod  
a 70/408-2182 telefonon! 

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

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

Feladatok: 
•  Minőségellenőrzés
•  Termékek vizsgálata különböző mérőszámok és 

munkautasítások alapján
•  Hagyományos mérőeszközök kezelésében való 

jártasság.

elvárások:
•  Minimum szakmunkás iskolai végzettség  

(előny vegyipari, fémipari)
•  Egészségügyi alkalmasság
•  3 műszak vállalása

előny: 
•  Szakközépiskolai végzettség 

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag 
•  Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó 
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban 

lévő ipari vállalatcsoportnál 
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Aktív közösségi élet
•  Rekreáció és egészségmegőrzés
•  Családias, jó munkahelyi légkör
•  Szerződéses járat számos településről

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika, 
8002 székesfehérvár, Pf. 342 vagy a 

laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

TANFOLYAMOK INDULNAK!
OKJ 31 215 02 Virágkötő 
OKJ 31 215 01  Virágbolti eladó   

(E-000100/2014/A005)

OKJ 54 726 04 gyógymasszőr 
OKJ 51 726 01  regeneráló balneo- 

terápiás masszőr  
(E-000100/2014/A002)

prisma sikertanoda kft.
Székesfehérvár, Várkörút 3. • www.prismatanoda.hu
Telefon: 06/22 506-962, 06/30 914-2710

Egy felmérés szerint Ma-
gyarországon 2016-ban a 
havi bruttó átlagfizetés 270 
ezer forint volt, 10 ezer fo-
rinttal több, mint egy évvel 
korábban.

A fővárosi bérek átlaga elér-
te a 350 ezer forintot,növelve 
ezzel Budapest és az ország 
többi része közti bérszaka-
dékot. A felmérés szerint 
továbbra is csak öt nyugat-
magyarországi megye tudta 
megközelíteni ezt a szintet: 
a korábbi évekhez hasonlóan 

• a Komárom-Esztergom 
megyei (298 ezer forint), a 
Győr-Moson-Sopron megyei 
(285 ezer forint), a Vas me-
gyei (283 ezer forint), vala-
mint a Fejér és Veszprém 

megyei (280 ezer forint) 
munkavállalók kerestek ha-
vi bruttó 300 ezer forint kö-
zelében. Heves és Pest me-
gye dolgozói 270 ezer forintra 
számíthattak átlagosan, a 
többi régióban a bérek már 
250 ezer forint körül, vagy 
az alatt mozogtak.

Bruttó 270 ezer forint volt az átlagbér 2016-ban

Új nyugdíjpillér jöhet: kötelező lenne a belépés
A magyar nyugdíjrendszer átfogó reformra szorul, ebben a legtöbb szakértő egyet ért, abban azonban megoszlanak a vélemények, 
hogyan lehetne rábírni a magyarokat a takarékoskodásra. Jelenleg ugyanis 10 százalékos a nyugdíjra előtakarékoskodók aránya, 
amit legalább 60-70 százalékra lehetne növelni egy apró állami beavatkozással, amiből akár közel 10 millió forint is összegyűlhetne 
20 éves megtakarítási idő alatt.

A fiatalok mobiloznak, az idősek számítógépeznek
Nagyarányú az infor-

mációs és kommuniká-
ciós technológiai (IKT) 
eszközök használata a 
mezőgazdasági áruter-
melő gazdaságok döntés-
hozóinál. A negyvenéves-
nél fiatalabb korosztály a 
mobileszközöket, a negy-
venévesnél idősebb az 
asztali számítógépeket 

használja inkább. Ösz-
szességében a magyaror-
szági vállalkozások 93%-
a használt számítógépet, 
és 90%-uk csatlakozott 
az internethez 2015-ben 
a KSH legfrissebb adatai 
szerint. Az internetkap-
csolattal rendelkező hazai 
vállalkozások mindegyike 
széles sávon internetezett.

Állás
Oktatás
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„Ahhoz, hogy jó színész legyél, 
egy kicsit olyannak kell lenned, 
mint egy bűnözőnek: éhezned 

kell valami újra, és ezért hajlan-
dónak kell lenned megszegni a 

szabályokat.

”Nicolas Cage

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

TŰZIFA

Visszatér a Blondie!
14 év után májusban érkezik a legendás amerikai rockegyüttes, a Blondie legújabb lemeze, Pollinator címmel. A het-
venes évek sikerei után az utóbbi években inkább csak a múltjából élő zenekarként működő banda idén elképesztő 
lendülettel támadt fel hamvaiból. A Debbie Harry vezette Blondie zenekar egész biztosan újra sikerre viszi önmagát.Paparazzi

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

GERNO 2016

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

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

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 február 1–28-ig!

HOSSZÚ TÁVÚ
operátori munka
Székesfehérváron
Telefon: 22/506-498

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015

Színház – koncert és sport rendezvények jegyértékesítése 
Szfvár, Rákóczi u. 2. Tel.: 502-717, Piac tér 1. Tel.: 329-449

Április 22. Bortúra Szlovéniában – Dobronak, Jeruzsálem 5.990 Ft
Május 28. Gyereknap a pozsonyi dinóparkban és állatkertben Gy/4.990 Ft 
Június 23-25. Csobbanás Horvátországban: Nin homokos strand és Zadar, non-stop utazással 16.990 Ft
Június 24. Kromeriz és Bruno – Kultúra és sörözés Cserhországban 8.490 Ft
Július 2. Látogatás Egerbe és a Parádsasvári Üveggyárba 5.990 Ft
Július 7. A győri Audi gyár és Mobilis, a Felfedezések Háza 5.490 Ft
Július 14-16. Bled – Szlovénia alpesi gyöngyszeme, non-stop utazással 13.990 Ft
Augusztus 5-6. Karintiai-tóvidék: Wörthi-tó, Klagenfurt,  Ragga szurdok, Malta 34.990 Ft
Augusztus 12. A trieszti öböl és a postojnai cseppkőbarlang 14.990 Ft
Szeptember 15-17. Dél-lengyelországi hétvége: Krakkó, Zakopane, Auschwitz, Wieliczka 39.990 Ft

F/5.990 Ft

www.bollatravel.hu
www.kulfoldinyaralasok.hu

További útjainkat keressék irodáinkban vagy a honlapon.

Részletes programleírások honlapunkon olvashatók !
ONLINE FOGLALÁS HONLAPUNKON***TÖRZSUTAS 

KEDVEZMÉNY***AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

BOLLA TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Eng.szám:U-000697

12% ELőfOgLALÁSI kEDVEZmény! 
fEBRUÁR 28-Ig

Látványos, extrém pro-
dukcióra készülnek a Rippel 
testvérek, akiknek legújabb 
misszió-juk, hogy meg-
szerettessék a cirkuszt az 
emberekkel.

A Rippel fivérek újra ma-
gyar színpadon lépnek 
fel, ahol négy légtornás-
szal együtt mutatnak majd 
be a világon eddig még so-
ha nem látott attrakciót. A 
mutatványhoz külön zenét 
írt Kasza Tibor, és a Rippel 
szimfónia nevet adta neki. „A 
produkciónk a cirkusz szere-
tetét, az összetartozást, az 
egységet fejezi ki. Teljesen 
új, extrém dolgokat viszünk 
a mutatványunkba. – mondta 
Rippel Ferenc a Mokkában. 
(forrás: ripost.hu)

Soha nem látott világ-számra 
készülnek a Rippel fivérek

Annyira tökéletes kis fekete
A színésznőről annyit 

mindig el szoktunk monda-
ni, hogy vele kapcsolatban a 
lehengerlő vörös szőnyeges 
megjelenések talán ritkábban 
jutnak az eszünkbe. Drew 
Barrymore sosem a káprá-
zatos stílusáról volt híres, de 
az biztos, hogy idén remek 

formában van. Már a Golden 
Globe gálán láthattuk, hogy 
igencsak lefogyott. Most új 
filmjének premierjére nem ri-
zikózott a ruhaválasztással és 
egy tökéletes Marni kis feketé-
ben libbent a vörös szőnyegre. 
Így kell ezt csinálni! (forrás: 
glamouronline.hu)

Nem elírás, az észak-afrikai 
országban hatalmas hálókkal 
gyűjtik be a párát a levegőből. 
Minden csepp vízre szüksé-
gük van a szárazság miatt.

Az így begyűjtött víz ráadá-
sul nem csak extra a meglé-
vő vízkészletek mellé, hanem 
rendkívül tiszta, jó minősé-
gű ivóvíz, ami szintén nem 
hátrány. Az Atlasz-hegység 
mellett területek az ország 
legszárazabb vidékei közé 
tartoznak, ahol szó szerint 
kincs a víz, a német techno-
lógián alapuló ködfogó há-
lókkal viszont egy nap alatt 
akár 6000 liter kristálytisz-
ta vizet is be lehet gyűjteni a 
levegőből.

Marokkóban 
megtanulták 
learatni a ködöt
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Beyoncé ikreket vár
Beyoncé szerda este tette közzé Instagramján a bejelentést arról, hogy ismét kismamai örömök elé néz.  A 35 éves 
Beyoncé Knowles Jay Z -vel él együtt. Házasságuk 2016-ban hullámvölgybe került, amikor kiderült, hogy az Jay Z 
többször is megcsalta nejét. Most azonban nem megcsalásról, és dalokban való üzengetéstől hangos az internet, 
hanem attól a hírtől, hogy Beyoncé kisbabát vár. Ráadásul ikreket.Paparazzi

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

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

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

HOSSZÚ TÁVÚ
operátori munka
Székesfehérváron
Telefon: 22/506-498

Man at Work Kft.

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés,
Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015

A n d r é  ó r i á -
si örömmel fogad-
ta, mikor megtud-
ta, hogy Ázsiában 
is felfigyeltek a te-
hetségére. Teljesen 
meg volt döbben-
ve, mikor a magyar 
külügyminisztéri-
um sanghaji főkon-
zulátusa felkérte őt 
egy koncertre. Az 
eseményre szánt 
jegyek mindegyike 
elkelt még azelőtt, 
hogy a 34 éves férfi 
Kínába érkezett vol-
na. A konzulasszony 
pedig arról számolt 
be, hogy az egyik legna-
gyobb kínai hírportál is 
írt cikket Andréról és a 

közelgő koncertről. „Elő-
ször féltem, mi fog rám vár-
ni, mert hallottam, hogy 

a kínai közönség 
hajlamos koncert 
közben SMS-ez-
ni és megbeszélni 
az aznap történte-
ket” - nyilatkozta 
az előadóművész a 
hot!Magazinnak. 

A fellépés azon-
ban hatalmas si-
kert aratott, ren-
geteg elismerést 
és szeretetet ka-
pott az ottaniak-
tól. A csupa jó él-
mény ellenére egy 
valami hiányzik a 
zenész életéből: 
tavaly ősszel sza-

kítottak akkori párjával, és 
nagyon hiányzik számára 
a szerelem. (forrás: life.hu)

Már hivatalos: Nicolas 
Cage a legjobb fej színész. 
Egy texasi moziban évek óta 
tartanak filmjeiből maratont 
a rajongói, reménykedve, 
egyszer az Oscar-díjas szí-
nész ellátogat hozzájuk. És 
láss csodát, a legutóbbi al-
kalommal mintha csak a 
vászonból lépett volna elő, 
megjelent az imádott sztár. 
Az utolsó, ötödik film levetí-
tése után lépett a pódiumra 
a filmszínész. Miután elhal-
kult a tapsvihar, válaszolt a 
rajongók kérdéseire, közös 
képeket készített velük, és 
autogramokat is osztogatott. 
Nicolas Cage csodálatos na-
pot szerzett legfanatikusabb 
rajongóinak és bevallotta: va-
lójában önmagának is. (for-
rás: borsonline.hu)

 

36 éves, és egy éve nem 
hajlandó semmiféle kencét 
felhordani az arcára Alicia 
Keys, ennek magyaráza-
tát pedig már-már filozó-
fiai magaslatokba emelte: 
„Azt hiszem, már megbarát-
koztam a gondolattal, hogy 
az élet rétegek folyamatos 
hámlasztása. Mi, emberek 
állandóan elfelejtjük, amit 
tanítottak nekünk, vagy, 
amit igaznak hittünk. Már 
elfogadtam, hogy ez egész 
életemben így lesz. Egysze-
rűen jól érzem magam attól, 
hogy belenézek a tükörbe és 
valódi önmagamat látom.” 

– mondta. Ehhez hozzátet-
te azt is, hogy ha fiatalabb 
lenne, biztos azt tanácsol-
ná saját magának (ahogy 
alighanem ezt tanácsolja 
a mostani fiatal lányoknak 
is), hogy nincs értelme a ci-
caharcnak, az állandó irigy-
kedésnek és féltékenykedés-
nek, mert ezeket a negatív 
energiákat értelmesebb 
dolgokra is lehet fordítani.  
(forrás: life.hu)

Egy éve nem sminkeli  
magát Alicia Keys 

Hatalmas sikert aratott 
Vásáry André Kínában

Cindy Chafian súlyos ve-
sebetegségben szenvedett. 
Bár a nőnek több közeli 
rokonán, így az anyján, a 
nagyapján és a nagybátyján 
is végeztek szerv-átültetést, 
Cindy semmiképpen nem 
akarta ezt a beavatkozást 
- írja a 24.hu. Tavaly szept-
emberben, egy újabb mű-
tét következtében azonban 
megváltozott a véleménye. 
A férje maga ajánlotta fel 
egyik veséjét! Scott, amint 
felébredt az altatásból, a 

felesége állapotát kérdez-
te. Szerencsére a beavatko-
zás sikeres volt. Cindy ezt 
mondta párjának a műtét 
előtt: „Megérdemled, hogy 
legyen egy feleséged., A 
gyerekek megérdemlik, 
hogy legyen anyjuk. És én 
is megérdemlem, hogy él-
jek, és ne csak létezzek.” Rá-
adásul az életmentő beavat-
kozás a pár 20. házassági 
évfordulója előtti napon tör-
tént meg. (forrás: blikkruzs.
blikk.hu)

Megindító! Saját testét áldozta 
fel a feleségéért ez a férfi

Nicolas Cage elment 
oda, ahol tudta, 
biztosan imádják
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Kikapcsoló

Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma 
finomra aprítva,1 ek. vaj, 3 ek. olí-
vaolaj, 250 g brokkoli, 6 dl alaplé, 5 
dkg kéksajt, 2 ek. pirított mogyoró, 
chilipor, só, frissen őrölt bors.
Elkészítés: A vaj és az olaj keve-
rékén a hagymát dinszteljük puhá-
ra, finoman sózzuk. Néhány perc 
után öntsük fel az alaplével, majd 
forraljuk fel. 10-12 perc alatt puhá-
ra főzzük, szerecsendióval, frissen 
őrölt borssal fűszerezzük. Adjuk 
hozzá a sajt felét, és az egészet 
turmixoljuk össze. Egy vastag falú 
serpenyőt hevítsünk forróra, pár 
csepp olajon pirítsuk át a mogyo-
rót. A levest a maradék sajttal, chi-
livel és a mogyoróval tálaljuk.

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 0.5 ek 
szódabikarbóna, 1 db tojás, 1 ek cukor, 
1 tk só, kb 5 dl tej.
Elkészítés: A lisztet elkeverjük a szó-
dabikarbónával, a cukorral és a sóval, 
majd hozzáadjuk a tojást és annyi tejet, 
hogy sűrű galuskatésztát kapjunk. Két 
kanál segítségével bő olajba vagy zsírba 
szaggatjuk, ha a fánk egyik fele pirosra 
sült megfordítjuk, és a másikat is piros-
ra sütjük. Ügyeljünk rá, hogy a zsiradék 
ne legyen túl forró, mert a fánkok meg-
éghetnek kívülről, belül pedig nyersek 
maradhatnak. Sütés után felitatjuk róluk 
a zsiradékot, lekvárral és/vagy porcukor-
ral kínáljuk.

Kéksajtos brokkolikrémleves  
chilis mogyoróval

Munka és kikapcsolódás egyensúlya:
Személyes eredményességünket nagymértékben befolyásolja az, hogy a munka és a kikap-
csolódás egyensúlyban vannak-e az életünkben. Az tud igazán eredményesen dolgozni, aki a 
munkaszünetekben a szabad idejében képes elengedni magát, és tud pihenni. A pihenést is 
meg kell tanulni, hiszen gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik arról panaszkodnak, hogy 
túlpörögtek, nem képesek kikapcsolni a munka gondjait szinte sohasem.

Kézműves saroK: 

Egy kis tavasz a télben
Az év kezdete mindig nehéz, a véget nem érő hosszú, hideg. Lelket, szívet, érzé-
keket melengető ötlet ilyenkor virághagymákat nevelni, gyönyörködni az üde, 
tavaszi színeiben, a legjobb pedig hazaérkezni a friss virágillatú otthonunkba. 
Egy kis kreativitással, apró dekorációs elemekkel, rendhagyó ültetőedényekkel 
pedig igazi üde színfoltot varázsolhatunk az ablakunkba. 

Valentin-napi ajándékok
Édesség- vagy sós válogatás egy szebb 
üvegben (de feldíszített befőttesüveg-
ben is csodás ajándék). Egyszerűen 
szedj össze pár nasit, amit szeret, és 
tedd szép üvegbe, kösd át szalaggal és 
mellékelj kedves üzenetet hozzá!

Egy üvegnyi kedves 
szó: Fogj egy dekoratív 
üveget, egy szép szala-
got. Vágj ki sok színes 
szívet papírból. Mind-
egyik szívre írj egy 
kedves szót, hajtsd ket-
té, és dobáld az üveg-
be, amíg tele nem lesz. 
Tedd rá a tetejét, kösd 
át a színes szalaggal, 
és már kész is az aján-
dékod.

forrás: viccesviccek.hu

vicc
- A következő hirdetést szeretném 
feladni: „Kétéves sziámi macskám 
elveszett. A megtalálónak 
150.000 forint jutalmat fizetek.”
- De, uram, nem túlzás ez?
- Nézze, ez a macska volt a 
feleségem kedvence! Ráadásul az 
erdő mélyén ástam el, senki nem 
fogja megtalálni!

A rendőr már fél órája dobálja 
be a pénzt az italautomatába, és 
issza az italokat. Mögötte már áll 
a sor, hogy ők is inni akarnak. Az 
egyik megszólal:
- Hé álljon arrébb, mi is inni 
akarunk!
- Csönd! Amíg nyerek, addig 
játszom!!!

Heti horoszkóp
Kevés ideje lesz pihenni! Hiába min- 
den, most a csillagok nem támogatják 

nyaralási terveit. Leginkább otthonával kap- 
csolatos ügyek kötik le minden idejét!

Maradjon megfontolt! Főnökei rossz passzban 
lesznek, ezért gondolja meg kétszer, kinek 

mit mond, mert most nagyon csúnyán az orrára 
koppinthatnak. 

Engedje el magát! Szervezze meg nyaralását 
már júniusra, mert a következő hónapokban 

események miatt nem engedheti meg magának a 
pihenés luxusát. 

Visszatér régi önmagához. Úgy tűnik, végre 
felnyílt a szeme, és felismeri a dolgok 

igazságát. Ezzel egy időben lassan visszatér az 
elismertsége, biztonságérzete.  

Töltsön több időt szeretteivel! Az ön 
akaratereje viszi előre a társaságot. Így lesz ez 

a héten is, de ne vegye zokon, mert minden munkának 
meglesz a gyümölcse!

Tegyen féket a nyelvére! A héten nem 
emlékszik annak a szónak a jelen tésére, hogy 

munkakedv. Nem áll jól anyagilag, mégis „jól élhet” 
barátainak köszönhetően.

Ellentmondások és mozgalmas napok 
várják. Valamit le kell zárnia a héten, ez lehet 

munkával vagy partnerrel kapcsolatos dolog. 
Ne makacskodjon! Valóban sokszor jók a 
megérzései, de ön sem csalhatatlan. Keresse 
olyan emberek társaságát, akik közel vannak 

a „húsos fazékhoz”.  
Szerencsés hete lesz. Talán az év egyik 
legtermékenyebb időszaka köszönt be 

életében, amikor érdemes kipróbálnia magát pénzügyi 
téren. 

Vegyen erőt magán! Egészsége egyre 
törékenyebbé válik a legyőzhetetlennek tűnő 

pénzügyi és rokonsági akadályok miatt. Írja újra a 
szabályokat, és adjon hangot a véleményének. 

Maradjon higgadt! Igaz, a héten egymást érik 
majd a problémák, de őrizze meg nyugalmát. 
Tiszta fejjel kell meghoznia döntéseit.
Új lehetőségek várják! A hőn áhított változás 
végre bekövetkezik életében, a sors új 
utakra viszi. Eddigi munkájának gyümölcse 

végre beérik, és szorgalmának köszönhetően minden 
jóra fordul.

Sváb kanálfánk
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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: 

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.

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

Gyakorlott mérlegképes könyvelőt ke-
resünk! Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal: merlegel2017@gmail.com, tel:
06-30/390-6751

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

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

Szerszámkészítőket keresünk. Magas
órabér! Szállás biztosított. 06-70/206-
2621, 06-70/508-7583,
szupermunka@index.hu

Klímaszerelőt, villanyszerelőt, épület-
gépész szerelőt teljes munkaidőben fel-
veszünk. Jelentkezni: 06-70/360-8183

OKTATÁS

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.GARÁZS

Belvárosban teremgarázsban gépkocsi
beálló kiadó. 20-9160-575

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

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

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

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

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

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

A Felsővárosban eladó egy 13.481 m2-
es, lakóövezeti építési telek. Beépíthető-
ség 30%, legnagyobb építmény magas-
ság 7,5 m. Közművek az utcában. 257
M Ft. Tel: 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

Mezőkomáromban eladó egy 3 szo-
bás, téglaépítésű, 40 éves, összközmű-
ves, összkomfortos ház 3,8 M Ft-ért.
Tel: 06-30/348-9098

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 SZOLGÁLTATÁS

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

Valentin napra egyes
órák, ékszerek -30-60%
14 k új arany ékszerek:

10500 Ft/g
Az akció ideje: 2017.02.03-2017.02.28-ig.

KŐSZÁRHEGYEN, 2 szintes 3 szobás
tégla családi ház 1219 m2-es telken EL-
ADÓ! Tel.: 06 (20) 252-0622

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

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

Öreghegyen 2+2 félszoba nappalis ház
borospincével eladó. 27 MFt. 20-9160-
575

Varrógép-
jaVítás

Molnár lászló
06-70/206-3759

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

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

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

06-30/703-2558

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

Lapostető szigetelést, beázások
megszüntetését, villanyszerelést, kő-
műves munkát, hőszigetelést válla-
lunk. 06-20/446-9308

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

Tömeg- és cserépkályha
átrakása, építése raktárról.
Zsadányi Tamás 06-20/499-3974

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

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

Építőipari Kft. generálkivitelezést, bon-
tást, átalakítást, építést, felújítást, ács-
munkát vállal. Tel.:06-20/2499-570

AJTÓ, ablak (automata szellőzők), zár,
redőny, cseréjét, javítását vállalom.
Tel.:06-20/381-6928.

LAKÁS

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

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

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

SZÉKESFEHÉRVÁR, Horvát István utcá-
ban, földszinti, 3 szobás erkélyes lakás,
parkolóhellyel eladó. Tel.: ?06 (20) 622-
6832

Lovasberényben eladó egy 150 m2-es,
nappali + 3 szobás szép családi ház,
2546 m2-es telken. Irányár: 18,9 M Ft.
Tel: 06-30/348-9098

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

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

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

• Székesfehérvári, 2 szobás, erkélyes
panellakás eladó: 10,9 M Ft. Tel:
06-70/469-3550

• Székesfehérváron, 1 szobás, egyedi
fűtéses, tégla lakás eladó: 9,9 M Ft.
Tel: 06-70/469-3545

• Gárdonyi,nappali + 3szobás, felújítás
alatt lévő családi ház eladó: 11 M Ft.
Tel:06-70/469-3395

• Belváros közeli, földszinti, nappali 2
szobás, 54 nm-es lakás eladó: 15,9
M Ft. Tel: 06-70/412-4155

• Feketehegyi, igényei szerint befejez-
hető, 155 nm-es családi ház eladó:
27,5 M Ft. Tel: 06-70/469-3565

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

• Palotaváros szívében, 2 szobás, 49
nm-es lakás eladó: 11,8 M Ft. Tel:
06-70/412-3260

A Rákóczi utcában eladó egy 2,5 szoba
hallos, erkélyes, 7. emeleti, jó állapotú
lakás. A fűtés egyedileg szabályozható.
Irányár: 15,6 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Szfvár., Széchenyi út 2-4.

Bízza profikra ingatlanügyeit!

Országos Ingatlan Hálózat

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

• Székesfehérváron, új építésű, 3 szobás,
családi ház 28,5 M Ft-tól megvásárolható.
Tel: 06-70/676-7645

• 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

• Székesfehérváron, április végén költöz-
hető, kulcsrakész, új építésű 3 szoba
nappalis társasházi lakás, terasszal, kert-
kapcsolattal 26,6 M-Ft-tól 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, családi ház, nagy terasszal, kerttel el-
adó: 43,9 M Ft-tól. Tel: 06-70/424-4936

Lövöldén 2 szobás, teljesen felújított, búto-
rozott, gépesített, 1. emeleti, modern tégla
lakás eladó. Ár: 15,8millió, 20/6189585

Budai kapuban 2006-ban épült 2+2
szobás, erkélyes, 72m2 téglalakás
23.900.000Ft www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

SZÉKESFEHÉRVÁRON, újszerű, nappali
+ 3 hálószobás, dupla komfortos, erké-
lyes lakás ELADÓ. Tel.: 06(20)3370 424

A Vasútállomás közelében újépítésű la-
kások eladók 15,4 M Ft-35,4 M Ft-ig.
Tel: 06-30/348-9098

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

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

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

Belváros, -közeli, 2-3 szobás tégla la-
kást vásárolnék saját részre 20-
5510608

11.900.000Ft-ért 2 szobás lakás Sziget
utcában www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliro

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

SZÉKESFEHÉRVÁRON, Vasútállomás
közelében 53 m2-es jó állapotú ikerház
egyik fele eladó. Tel.: 06(20)3370 424

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

Székesfehérváron bérelnék házrészt,
melléképületet, gazdasági épületet rak-
tározás céljából. 06-70/2070585

Budapesti kisebb lakást vásárolnék
készpénzért. Lehet felújítandó is.
Tel:+36-70/949-0944

JÁRMŰVEK

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

Készpénzért vásárolnék Suzuki Ignist.
Megkímélt, jó állapotban lévőt, korrekt
árért. 06-30-230-20-55

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

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

Külföldi bérlőnek hosszú távra igényes
bútorozott Belváros-közeli lakást kere-
sek, 20-9160-575

TELEK

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

ÁLLÁST KÍNÁL

Székesfehérvári üzembe azonnali kez-
déssel, egy műszakos munkarendbe,
határozatlan szerződéssel keresünk
hosszú távra betanított munkára mun-
katársakat. Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a textradekft@gmail.com e-
mail címen, vagy telefonon a 0620/
8096442-es telefonszámon lehet

Hosszú távú, bejelentett munkára mun-
katársakat keresünk: lakatosokat, he-
gesztőket, festőket, gipszkartonozókat,
esztergályosokat. Kiemelt bérezéssel,
korrekt fizetési feltételekkel. Telefon:
(30)469-5971, (30)370-3631. Ferro-
Ferm Kft.

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



2017. február 3.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó    11

„Szabad egy táncra” VOKE-ban február
5.-én 15 órától.

Tűzifa akció! Száraz, hasított akác kap-
ható 16.000 Ft m3/ kaloda! Gyors ki-
szállítás! 06/30/551-0124

RENDEZVÉNY

Tánc február 5.-én Pista zenésszel
a Jancsárban. Beke:06-20/617-5631
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Használt szekrénysor, étkező garnitúra,
ülőgarnitúra, franciaágy, polcok eladók.
Tel: 06-30/413-3477

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

ÁLLAT

Némakacsát, vadkacsát, kakasokat,
selyembaromfit és postagalambot vásá-
rolok. Érd.: 06-30/843-3322.

RÉGI PÉNZT, pénzgyűjteményt, pengőt,
forintot, koronát, külföldi és magyar
pénzeket, Ferenc József/Horthy kitünte-
tést VÁSÁROLOK. Hívjon bizalommal!
06-70/306-5352

RÉGISÉG, ÉKSZER

Bizományi áruház kiemelt áron vásárol
bútorokat, lakberendezési tárgyakat,
retró rádiókat, műszaki cikkeket, ezen
felül teljes hagyatékot vásárolunk
komplett lomtalanítással, elszállítással.
06-30/365-2590

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

Kriston női intim torna 12 órás tan-
folyam kezdődik február 22.-én (KIS-
MAMÁKNAK IS) Székesfehérváron,
Mózer Edit. mozere@freemail.hu
www.intimtornaszekesfehervar.hu,
tel:06-20/360-3881

Nyílászárók szigetelése, passzítása, re-
dőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók ké-
szítése, javítása, penészmentesítés 06-
30/294-6022,
www.peneszeltavolitasa.hu

VEGYES

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolok
mindennemű régiséget, festményeket,
bútorokat, dísztárgyakat, érméket, órákat,
ezüstöket, borostyánokat, bronztárgyakat,
kerámiákat, porcelánokat, hanglemezeket,
könyveket, stb., gyűjteményeket, hagya-
tékokat. Díjtalan kiszállás értékbecsléssel.
Molnár Enikő. Telefon: 0620-365-1042

Házi füstölt áru, hurka, disznósajt kister-
melőtől, hagyományos eljárással készítve,
adalékanyagok nélkül. Székesfehérvár,
Gáz utcai garázssor-üzletsor (zöldséges
mellett). Cs., P.: 07:30-11:00 14:00-18:00,
Szo.: 07:30-12:00. 20/3760942

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

Birkacsengőt, lócsengőket, marhako-
lompokat, juhászkampókat, pitykéket,
tanyaberendezéshez régiséget, hagya-
tékokat vásárolok. Érd.: 06-30/979-
9529

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

Átveszek fém háztartási gépeket,
akkumulátorokat, színesfémet, fém-
hulladékot. 06-30/728-5924

Redőny, szúnyogháló készítés,
javítás, gurtnicsere.

06-30/787-1859
albaredony.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁST, festést, csempézést,
járólapozást, parkettázást, gipszkartono-
zást, kőműves munkát vállalok tel.:06-20/
2499-570

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

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

Teljeskörű lomtalanítást,
lakáskiűrítést,

költöztetést vállalok.
hűtőt, mosógépet,

akkumulátort vásárolok.
06-30/814-1325

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

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

BÚTOR

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

Konyhai sarok ülőke asztallal +2 db
szék 25.000 Ft 06-20/471-3417

GÉP, SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475

TÁRSAT KERES

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

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

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítással!

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

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

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

Keresem független, egyedül élő, kelle-
mes modorú 70-es úr társaságát. 06-
30/624-6947

Rovat megnevezése: Megjelenés dátuma (hete):

K
ö

s
z

ö
n

jü
K

, h
o

g
y

 n
á

l
u

n
K

 h
ir

d
e

t
!

APRÓHIRDE TÉSI
K U P O N

Küld...
   fény...
      post...    Postacím: Fehérvár Infó Kft.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1.

A következőt kell tennie:
•  Írja le a hirdetését a fenti területre, minden négyzetbe egy betűt vagy írásjelet, vágja ki a kupont és postai úton juttassa el hozzánk a 

befizetést igazoló rózsaszín postautalvány ellenőrzőszelvényével együtt.
•  Ha lapzártáig (kedd 17 óra) szelvénye beérkezik szerkesztőségünkbe, pénteken olvashatja hirdetését a Szuperinfóban. Áraink az ÁFA-t 

tartalmazzák!   További információk: 22/508-660

Megrendelő neve, címe, telefonszáma: ...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................Megrendelés dátuma:.......................................................................

Amennyiben a szószám nem éri el a 10-et, 
abban az esetben is a 10 szavas díj fizetendő.

 (1150 Ft/2300Ft) 
Közületi rovataink:  állást kínál, oktatást 

vállal, szolgáltatás, üzlet -nyaraló kiadása.

Lakossági:   Közületi:

10 szó felett
+ 120 Ft/szó 

10 szó felett
+ 240 Ft/szó 

10 szóig   
1.150 Ft  

10 szóig   
2.300 Ft  
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Minden, ami a háztartásban kell!

Szfvár, Balatoni út 44-46., Tel: 06-70/3938-133
Nyitva tartás: H-CS.: 8-19, P.: 8-20, Szo.: 8-18

Szfvár, Budai út 48., Tel: 06-70/445-1316 
Nyitva tartás: H-P.: 8-18, Szo.: 8-15

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Ajánlatunk 2017. február 13-tól 24-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.

(127,6 Ft/l) (599 Ft/l)

Vanish  1 l
folteltávolító

Old Spice tusfürdő  
250 ml többféle 

JAR 0,9 l mosogató  
többféle
   

SENSIL mosógél 4 l  
többféle

Ariel 30 db-os kapszula 
többféle

Pepsi Cola 
2,5 l

SURF mosógél 4,2 l 
többféle        

599 Ft319 Ft

399 Ft(1536 Ft/l)

469 Ft (521,11 Ft/l)

999 Ft (249,75 Ft/l)

Szívesen ajánljuk!

439 Ft (6753,85 Ft/kg)

Milka dessert 38,5 g YOU&ME desszert 208 g 

399 Ft (10230 Ft/kg)

Laretti desszert 65 g többféle         

1.699 Ft (8168,27 Ft/kg)

Palette Color Sampon hajszínező többféle 70 ml 599 Ft  (8557,14 Ft/l)
Palette NC hajfesték 110 ml többféle 599 Ft  (5445,45 Ft/l)
Palette CC hajfesték 100 ml többféle 619 Ft  (6190 Ft/l)
Garnier color natural hajfesték 110 ml többféle 699 Ft  (6354,55 Ft/l)
Granier color sensation hajfesték 110 ml többféle 999 Ft  (9081,82 Ft/l)
Syoss hajfesték color 115 ml többféle 849 Ft  (7382,61 Ft/l)
Syoss Oleo hajfesték 115 ml többféle 999 Ft  (8686,96 Ft/l)
Syoss Gloss sensation hajfesték 115 ml többféle 1.099 Ft  (9556,52 Ft/l)

Soproni sör 
0,5 lit dobozos   

Steffl sör 
0,5 lit dobozos   

Arany Ászok sör 
0,5 lit dobozos   

179 Ft (358 Ft/l)

169 Ft (338 Ft/l)
279  Ft (124 Ft/l)

279  Ft (139,5 Ft/l)Mountain Dew 2 l

Pepsi cola 2,25 l

159 Ft (318 Ft/l)

1.999 Ft (66,63 Ft/db)

2.199 Ft (523,57 Ft/l)


