
Állás hirdetések: 
4., 5.,6.,7.,14.,15. oldal
Megyei és multinacionális  

cégek állásajánlatai közül 
válogathat minden héten

Élénk rúzsos száj fölötti ráncok, szarkalábas pandaszemek, tiniszoknya, cicanadrág…Nem!  3. oldal

Negyven felett is csinosan
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2017. március 24., 12. hét

  3. oldal

fókusz cím: 
a fókuszra egy kép kell, keresem, küldeni fogom, 

ahogy a címoldali képet is.

köszi

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

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA? 

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

Van egy jó  
állásajánlatunk Önnek is!

Kiemelt ajánlataink: 
Székesfehérvárra keresünk
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br. 196 900 Ft alapbér
Kiemelkedően magas  

műszakpótlék
Éves többszázezer Ft-os cafeteria

(Mór, Várpalota, Videoton terület)
Megemelt alapbér és juttatások
Ingyenes vállalati buszjáratok

ABLAK SPECIALISTA
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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

Csatlakozz csapatunkhoz 
operátorként! 

Dönts mellettünk Te is! 

Amit kínálunk: 
 kiemelt bérezés és műszakpótlék 

 cafeteria: bruttó 330.000 forint/év 

 hiányzásmentességi jutalom: nettó 10.000 forint/hó 

 féléves bónusz, javaslattételi rendszer jutalmazással 

 dolgozói kedvezmények, családi nap, sportversenyek 

 ingyenes céges buszjáratok 5 megyéből 

 stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés 

 belső munkatárs ajánlási rendszer - nettó 50.000 forint 

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön, reggel 6:00 órától. 

Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

 

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

Csatlakozz csapatunkhoz 
operátorként!

Dönts mellettünk Te is!

Tel.: 06-70/411-6390 • www.acsesalpin.hu

Ács- és alpinista 
munkák kivitelezése

Rossz a közéRzete?
Nem találja a megoldást?
Vegye igénybe közérzejavító  

szolgáltatásunkat, amely  
20 éve bizonyított.

Hívjon bizalommal!
tel: 06/20-2620978

Javítás olcsón, 
rövid határidővel, 

garanciával.

szivattyú kereskedés és 
KISGÉP SzervIz

Szfvár, Palotai út 129.  
www.szivattyu.com   

Tel.:  22/327-942, 70/553-1505
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Hírek
Információk

Színes programok a Fejér Megyei Diáknapokon
3 nap, 38 intézmény, 626 produkció és alkotás – március 31-től április 2-ig, a Fejér Megyei Diáknapokon a megye középisko-
lásai tizenegy művészeti kategóriában mérik össze tudásukat Székesfehérváron. Az eseménynek összesen 1229 résztvevője 
lesz: 1143 nevező diák és 14 közreműködő lesz jelen a programokon. A Diáknapok központi helyszíne a Művészetek Háza lesz.

Székesfehérvár, Jancsár köz 4.
(a Burger King parkolójával szemben)

Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Szo: 8.30-12.30 óráig!

Menő Manó Depó Székesfehérvár
Már a facebook-on is!

márc. 27-ápr. 1-ig 

Készlet kisöprés!

Minden termékünk 

40 %  
kedvezménnyel! 

Elkezdődtek a felújítások 
Fejér Megyei Kormányhiva-
tal Székesfehérvári Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosz-
tály Földhivatali Osztályá-
nak épületében. A járási 
hivatal tájékoztatása sze-
rint a Székesfehérvár, Kégl 
György u. 1. szám alatt ta-
lálható ügyfélszolgálat 2017. 
március 27-én, hétfőn zár-
va tart, mivel ezen a napon 
közvetlenül az ügyféltérben 
végez munkát a kivitelező.

Március 31-én, jövő pén-
teken ismét megtekinthe-
ti a közönség a Fejér Holló 
Diákszínpad „A mi kis vá-
rosunk” című drámáját. A 
Ciszterci Szent István Gim-
názium diákjai Thornton 
Wilder művét viszik ismét 

színpadra. A Pulitzer dí-
jas író darabja két ameri-
kai család útkeresését ve-
szi górcső alá, a Fejér Holló 
Diákszínpad előadásában. 
A programra előzetes hely-
foglalás szükséges, a belépő 
ingyenes.

Jövő héten megkezdődik 
a történelmi belváros pe-
remén elhelyezkedő Jávor 
Ottó tér felújítása. A terü-
leten negyven parkolóhe-
lyet alakítanak ki, valamint 
teljesen megújul a zöldfelü-
let. A parkoló megépítését 
követően kerül sor a meg-
lévő értékes zöldfelület és 
a szobrok megtartásával a 

park komplex felújítására. 
Az elkészült tervek alapján 
a felújítás során a zöldfelü-
let növelésén túl vízmeden-
cés szökőkút kerül a terület-
re, továbbá itt alakítanak ki 
egy olyan sétányt, ahol az 
újszülöttek méltó megün-
neplésére évenként egy-egy 
újabb fa elültetésére kerül-
het sor.

Filmbemutató
 A Szent Korona és koro-

názási kincseink nyomában 
című film fehérvári bemu-
tatójára március 28-án 18 
órakor kerül sor a Szent Ist-
ván Hitoktatási és Művelő-
dési Házban. Az ismeretter-
jesztő film a magyarság első 
számú ereklyéje és legfőbb 
nemzeti kincse, a Szent Ko-
rona, valamint a magyar fel-
ségjelvények és királykoro-
názásaink eddig ismeretlen 
történeteinek felfedezésé-
re hívja a nézőt. A belépés 
ingyenes!

Jövő hét pénteken színpadon  
a „Mi kis városunk”

Megkezdődik a Jávor Ottó 
tér komplex felújítása

Március 27-én a Földhivatal zárva lesz



2017. március 24.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó    3

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

PALATETŐK

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

BÁDOGOSMUNKÁK!

Műanyag  
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel 
március 1–31-ig!

Redőny, szúnyogháló, reluxa,  
szalagfüggöny, roletta, harmonikaajtó, 
napernyő, ipari függöny készítés-javítás

tel.: 06-30/505-5249
zsoltarnyekolas@gmail.com

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45% kedvezménnyel július 31-ig! 

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

Tel.: 06-30/505-5249

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

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

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

06-30-300-56-34
www.albagranit.hu

169.000 Ft

Nyitva tartás: Szerda és péntek: 9:00-16:00-ig, 
más napokon időpont egyeztetéssel.

Heti akció: 

ALBA GRÁNIT

Az akció ideje: 2017.03.24-2017.03.31.

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

 A 40 feletti nők legnagyobb hibája, hogy „ne-
kem már úgysem számít!” felkiáltással kizárólag 
kényelmes és praktikus ruhákba hajlandók bújni. 
Ami hibás hozzáállás…

Pedig az igazi nőnek van 
szarkalába és apró hasa, egy-
egy felcsillanó kósza ősz haj-
szála, apró foltok a kezén és 
stílusa. Azaz szeretné, ha 
lehetne…

Egy nő legyen stílusos
Nehéz trendinek lenni egy 

hölgynek manapság... Vegye 
mindenki gondolatban szám-
ba, hogy mennyi üzlet szól 
ennek a szóban forgó korosz-
tálynak. Hamar végzünk a 
számolással.  A divatüzle-
tek többsége a fiatalabb ré-
tegre fókuszál, ami különö-
sen megnehezíti annak az 
igényes nőnek a dolgát, aki 
szeretne stílusos maradni.A 
hangsúlyt a stílusosra helyez-
ném, ami nem azonosítható 
a divatossal. A divattrendek 
évente változnak, és több stí-
lust sorakoztatnak fel. Ebből 

kell kiválasztani azt, mely a 
személyiségünkhöz, elfog-
laltságainkhoz, fizikai adott-
ságainkhoz leginkább illik.

Vannak általános érvényű 
stílusszabályok, amiket be-
tartva nem kerülünk kelle-
metlen helyzetbe, azaz ab-
ba a szituba, hogy hátulról 
megfütyülnek, elölről meg-
látva pedig csalódottan elfor-
dulnak. Egy-két műfogással 
negyvenen túl is nőies, kívá-
natos és igéző lehet a nő.

Általános érvényű 
szabályok

Általános érvényű szabály, 
hogy az eredeti hajszíntől 
csak 1-2 árnyalattal érdemes 
eltérni. A túl sötét hajszín 
öregít, nem ad természetes 
hatást, főleg ha a fejbőrön is 
ott virít. A nagyon világos kö-
zönséges hatást kelthet. Az 

aktuális hajfestési trendek, 
mint most az ombre, kifeje-
zetten a fiatal korosztály szá-
mára előnyös. Érettebb kor-
ban ápolatlan hatást kelt. A 
sminkben is a kevesebb több. 
A 16 éves lányokon még jól 
mutat a pandaszem, de amint 
a szarkalábak megjelennek, 
már mellőzzük a szemet szi-
gorúan keretező szemfestést. 
Érdemesebb finomabb szí-
neket használni, világosabb 
színekkel dolgozni. A finom 
árnyalatú pirosító hamvassá 
teszi az orcát és frissé a meg-
jelenést. Ne fessük magunkat 
bohócnak. Az élénk rúzs in-
kább nevetséges, mint vonzó. 

Változik a testünk is
A kor előre haladtával le-

épülnek a kollagénrostok, 
így a bőrünk veszít rugal-
masságából. Célszerű olyan 
darabokat vásárolnunk, 
amelyek nem hangsúlyoz-
zák felkarunk belső részét 
és combunk belső oldalát. Fi-
gyeljünk rá, ha egy régiót el-
rejtünk, akkor egy másikat 
ellensúlyozzunk cserébe, így 
ruházatunk nem kelt majd 
„ápol és eltakar” benyomást. 

Nem vagyunk már tinik
Az öltözködésben sem a 

tinilányainkra kell hallgat-
ni, mert ami jól mutat egy 20 
évesen, 40 felett nem tesz jó 
benyomást. Rövidnadrág he-
lyett a szoknya a jó válasz-
tás, abból is a térd fölé érő, 
vagy az annál hosszabb da-
rab. Bármennyire is csinos 
az alakja, kerülje a teljesen 
testhez simuló ruhákat, az át-
tetszőt, az extrém dekoltázst. 
Így a kínos pillantások elke-
rülhetők. Nem baj, ha sejte-
tünk valamit magunkból, de 
csak finoman. 

Legyünk tisztában azzal, 
hogy ne a ruhánk kiáltson 
elismerő feltűnésért, ha-
nem mi magunk. Magya-
rán: egy élénk rózsaszín 
miniruha nem biztos, hogy 
jó döntés, ugyanaz viszont 
olivazöldben vagy királykék-
ben isteni.

A stílusos megjelenés ösz-
szetett, de korántsem le-
hetetlen, vagy túlzottan 
időigényes. Kis tanulás, né-
hány alapszabály, és már 
csak a környezet bókjait kell 
besöpörni. 

 B.N.

„Nekem már úgysem számít!”
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Állás-oktatás
4-5-6-7. oldal

Gépkocsivezető
belföldi munkavégzésre

Elvárás:
•  B, C,(E) kat. jogosítvány, GKI kártya
•  fizikai terhelhetőség,
•  balesetmentes gépkocsivezetési gyakorlat
Előny: székesfehérvári vagy környéki lakhely

A Jüllich Glas Holding Zrt. az alábbi munkatársait keresi:

Jelentkezés: magyar nyelvű önéletrajzzal az állás  
megnevezésével postai úton a 8000 Szfvár, Holland fasor 5.  

címre vagy e-mailben a human@jullichglas.hu címen

Amit mi kínálunk: stabil munkahely hosszútávra,  
versenyképes bér +cafetéria (próbaidőben is), utazási költségtérítés,  

kulturált munkakörnyezet, kedvező munkaidő beosztás

Amit kínálunk:
• biztos háttér egy multinacionális 

vállalatnál,
• alapbér plusz 20%-os délutános 

és 60%-os éjszakás műszakpótlékok,
• negyedéves bónusz,
• havi jelenlétösztönző,
• cafetéria,   
• céges buszjáratok a környező településekről,
• kedvezményes dolgozói termékvásár,
• kedvezményes sportolási lehetőségek,
• jó hangulat,
• változatos munka.

Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői 

tapasztalat a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend 

vállalása.

Ha hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, 
küldje el önéletrajzát az 
allasfehervar@mdlz.com 
e-mail címre vagy a 
Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, 
Holland fasor 8. postacímre.

A Győri Keksz Kft. 
székesfehérvári 
csapatába

GÉPKEZELŐ
munkatársat keres. 

VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

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

Feladatok: 
•  Gyártáshoz szükséges alapanyagok beszerzése
•  Készletszint optimalizálása (szükség esetén rendelések törlése, 

átütemezése, obsolate  készletek elszámolása
•  Kapcsolattartás a beszállítókkal/vevőkkel
•  Riportolás, hiánylisták töltése, problémák jelzése, szükség 

esetén eszkalációja
•  Mennyiségi eltérés esetén reklamációk intézése, 

nyilvántartása
•  Extra költségek engedélyeztetése, gyűjtése

Elvárások: 
•  Felsőfokú végzettség
•  Középfokú angol nyelvismeret
•  Ms Office ismeret
•  Kiváló kommunikációs készség
•  Hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelent
  
Amit kínálunk:
•  Versenyképes fizetés
•  Kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér, cafetéria, év végi 

juttatás, szociális, sport és kulturális lehetőségek, iskolakezdési 
támogatás)

•  Premizált dolgozói ötletrendszer
•  Tiszta, kultúrált, modern, klimatizált munkakörnyezet, jó 

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

munkalehetőség

Fényképpel ellátott önéletrajzát az alábbi helyre várjuk:
VIDEOTON EAS Kft. - Humánpolitika

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100./231-es épület
22/533-645

E-mail: fulop.brigitta@veas.videoton.hu

Nagy a kereslet a járműipari dolgozókra
A járműipari foglalkoztatottság javul, a készjármű kibocsátás 3,9 százalékkal bővült, az alkatrész-
gyártás 11 százalék felett volt. Jól teljesített a járműgyártáshoz szorosan kapcsolódó gumiipar, ami 
5,9 százalékkal növekedett. A gépgyártás 28 százalékkal növekedett az elmúlt évekhez képest.

Népszerű az állami nászajándék
Az idei évtől már a családi 

adókedvezménnyel párhu-
zamosan is érvényesíthető 
az első házasok adóked-
vezménye, amely iránt je-
lentősen megnövekedett a 
kereslet tavaly. Több fontos 
jogszabályváltozás is történt 

az első házasok kedvezmé-
nyének bevezetése óta, a 

tavalyi évtől például az adó-
alap-kedvezményként érvé-
nyesíthető összeg 31 250-ről 
33 335 forintra emelkedett, 
de a 16-ról 15 százalékra 
csökkenő szja-kulcs mel-
lett is havi ötezer forint ma-
radt a kedvezmény mértéke. 
Lényeges módosítás, hogy 
tavaly és tavalyelőtt az első 
házasok kedvezményének 
megszűnését eredményezte, 
ha a házaspár családi ked-
vezményre vált jogosulttá, 
addig idén januártól a ked-
vezményt ez nem befolyásol-
ja. A két lehetőséggel párhu-
zamosan is lehet élni, az első 
házasok engedménye akkor 
is jár az első jogosultsági hó-
naptól számítva 24 hónapon 
át, ha időközben gyermeke 
születik a párnak.

Nyelvtudás – állami 
támogatással

Az állam támogatná az el-
ső nyelvvizsga megszerzését, 
a nyelvtudás ugyanis nagy-
ban növeli az álláskeresők 
esélyeit a munkaerőpiacon. A 
leggyakrabban angol, német 
vagy francia nyelvtudásra 
van szükség, de legeredmé-
nyesebben két nyelvtudás-
sal pályázhatunk. 2020-tól a 
felsőoktatási tanulmányokat 
is középfokú nyelvismeret-

hez kötik, ezért a kormány 
elvi támogatást ad az első 
középfokú nyelvvizsga térí-
tésmentessé tételéhez. Évek 
óta a legkeresettebb az angol 
nyelvtudás, de szembetűnő 
az a tendencia is, miszerint 
a szolgáltató központok ese-
tében a skandináv nyelvek 
(norvég, dán, finn, svéd) a 
legnépszerűbbek. Az orosz, 
ukrán, illetve szerb nyelvis-
merettel rendelkezők viszont 
jóval többen vannak, mint 
ahány hirdetés előírja ezeket 
a nyelvtudásokat.
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Rangos építőanyag szakkereskedelmi cég 
székesfehérvári kirendeltségére 

keres új munkatársat

targoncás raktáros 
munkakörbe.

Amit várunk:
• középiskolai végzettség
• raktáros munkatapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
• targonca vezetői engedély és gyakorlat 
• erkölcsi bizonyítvány

Építőipari anyagismeret előnyt jelent!

Fényképes önéletrajzát az alábbi 
elérhetőségeken várjuk:
farkas.eva@lambda.hu
vagy Lambda Systeme Kft.,
8000 Székesfehérvár, 
Zámolyi út, hrsz: 20022/109

A Sapa a magas hozzáadott értékű alumínium profilok előállításában vi
lágelső, 41 országban a legmodernebb technológiákat alkalmazva, közel 
23000 munkavállalót foglalkoztató skandináv tulajdonú cég.
Székesfehérváron működő üzemünk több, mint 1100 fős létszámmal alu
mínium profilok sajtolásával, ezek további megmunkálásával és felület
kezelésével foglalkozik, valamint ezen telephelyen működteti a csoport 
Globális Pénzügyi és Informatikai Szolgáltató Központját.

A feladatról:
  Alumínium termékek szállítása, 
gyártása és csomagolása utasítá
sok alapján
  Termeléstámogató feladatok el
látása: ellenőrző mérések elvég
zése, dokumentálása

Amit várunk:
  Középfokú műszaki végzettség
  Műszaki rajz olvasási készség
  Mérőeszközök használatának is
merete
  Három vagy folyamatos műszak 
vállalása
  Egészségügyi alkalmasság
  Felvételi eljáráson való megfelelés
  Autóipari szabványok, minőség
ügyi rendszerek ismerete előny

Amit kínálunk:
  Bruttó havi alapbér: 196 900 Ft
  Műszakpótlékok: 
  délutános: 26% 
  éjszakás: 49% 
   folyamatos: 10 %

  13. havi fizetés 
  Negyedéves  prémium 
  Cafeteria
  Karácsonyi juttatás 
  Önkéntes nyugdíjpénztári hozzá
járulás
  Egészségbiztosítás 
  Hosszútávú munkalehetőség, szak
mai fejlődés lehetősége
  Biztonságos munkakörnyezet 

A jelentkezés módja: 
Kérjük, önéletrajzod töltsd fel Karrier oldalunkon! 
http://job.hu.sapagroup.com
Cégünkről bővebben a 
www.sapagroup.com/hungary oldalon tájékozódhatsz.
Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Verseci utca 115.

Az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

Gépkezelő

AKTUÁLIS  
ÁLLÁSKÍNÁLATUNK

• friss eladó
• diszpécser
• pénztár hosztesz
•  alkalmazott  

az önkiszolgáló 
osztályon

• pékcsomagoló 
• áruátvevő
• karbantartó

TRÉNING STÚDIÓ KFT
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel./fax: (22) 379-604, (22) 327-503

Mobil:(20)9838-022
treningstudio@treningstudio.hu

www.treningstudio.hu

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

•  Volfrám-, Fogyóelektródás 
hegesztő

• Tűzvédelmi főelőadó
• Emelőgép-ügyintéző
• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

- Tűzvédelmi szakvizsga
- Munkahelyi elsősegélynyújtó
- Munkavédelmi képviselők képzése

Jó munkakörülmények,

kiemelt bérezés                       
Jelentkezni:

info@aszelektro.hu  
06/20/555-4767

Elektromos berendezés 
gyártására, ipari és 

kommunális kivitelezésére

Villanyszerelőket  
és Lakatost  

keresünk

Építőipari Generál kivitelezői cég

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

Kőművest, burkolót, villanyszerelőt,   
építőiparban jártas segédmunkásokat 

 felvesz hosszú távra.
Bérezés megegyezés szerint.

biztos, hosszú távú munkalehetőség
határozatlan munkaviszony • jó közösségi légkör

versenyképes jövedelem • cafetéria
Jelentkezés levélben:

 8002 Székesfehérvár, Pf. 64.
emailben: medve.marta@nefem.hu címen lehet.

operátorokat
3 műszakos munkarendbe  

műanyag alkatrészek gyártásához

Székesfehérvári autóipari beszállító vállalat 
azonnali munkakezdéssel  

munkatársakat keres:

MÉrÉSteCHNIkUSt
Mérőműszerek kezeléséhez, megfelelő 
végzettséggel és szakmai tapasztalattal

MOL sárkeresztesi töltőállomására kútkezeLő és  
eLadó-pénztárOs kollégát keresünk!
Gyakorlat és végzettség nem feltétel, de előny. 
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: petrofullbt@t-email.hu  
„9056” jeligével, vagy a töltőállomáson személyesen, zárt borítékban leadva.

NAV: mindenki ellenőrizze az adóbevallását
A személyijövedelemadó-bevallás adóhatóság által elkészített tervezetének ellenőr-
zését kéri az ügyfelektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy a dokumentumok 
hiánytalanok legyenek a május 22-i leadási határidőre.

Drágul a magyar 
dolgozó

Egyre több a betöltetlen ál-
láshely Európában, Magyar-
ország pedig az élmezőny-
ben jár, ami miatt nálunk 
növekednek az egyik leg-
gyorsabb mértékben a mun-
kaerőköltségek. Az Eurostat 
adatai szerint az EU-ban 1,8 
százalékos volt az üres ál-
láshelyek aránya a tavalyi 
negyedik negyedévben, a 
valutaövezetben pedig 1,7 
százalékot mértek. Magyar-
országon az EU-átlagnál ma-
gasabb, 1,9 százalékos volt 
a ráta, ennél csak hat tagál-
lamban mutattak ki maga-
sabb arányt. (Csehország-
ban mérték a legmagasabb 
arányt, 3 százalékosat, míg 
Görögországban a legalacso-
nyabbat, 0,3 százalékot.) Ma-
gyarországon 2016 végén 55 
ezer üres álláshelyet tartot-
tak nyilván, ami több mint 11 
ezres növekedés az előző év 
azonos időszakához képest. 
A munkaerő iránti kereslet 
folyamatosan növekszik, mi-
közben a vállalatok és szak-
mai szervezetek arra panasz-
kodnak, hogy nem találják 
meg a képzett dolgozókat. 
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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. 

A Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. az
YTONG és SILKA falazóelemek gyártója keres

GÉpKezeLő-KArbANTArTó 
MuNKATárSAT

Leendő munkatársunk feladatai:
• a gyártósor gépeinek beállítása, kezelése, karbantartása,
• a gyártott termékek minőségének folyamatos ellenőrzése.

Amit várunk:
• szakmunkás végzettség (gépész vagy villamos szakirány),

• megbízható, pontos, precíz, önálló munkavégzés,
• több műszakos munkarend vállalása, rugalmasság.

előnyként értékeljük:
• termelő vállalatnál, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,

• kazánkezelői, nyomástartó edény kezelői bizonyítvány,
• érvényes nehézgépkezelői, targoncavezetői végzettség 

(OKJ-s bizonyítvány, jogosítvány).

Amit leendő munkatársunknak nyújtunk:
• stabil vállalati háttér,

• versenyképes fizetés,
• cafeteria, munkába járás támogatása.

Munkavégzés helye:
Silka Mészhomoktégla-gyár, Iszkaszentgyörgy mellett

A munkába járást saját gépkocsival kell megoldani.

Jelentkezés módja:
Érdeklődni és jelentkezni lehet 2017.04.14-ig, 

a következő e-mail címen: allas@xella.com
Fényképes önéletrajzot várunk.

A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém  
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Székesfehérvári depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy
• meglássa a vevők kimondatlan igényeit;
• mindig időben, pontosan kapja meg a járandóságát;
• és érezze egy ismert márka, egy stabil cég magától értetődő biztonságát.
Ugyanakkor 
• élvezi, hogy nincs közvetlen főnöke
• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról 
• szeret vezetni – B kategóriás jogosítványa van
Magára ismert?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a 
depo01@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat 
+36-30-300-9111, aki szívesen ad további információt és tudja a második lépést.

Része a fejlődésnek!

B E M U T A T J A
A

2017. ápRilis 3. 10.00-17.00
Helyszín:  

lakeside Hotel MKOsZ Edzőcsarnok  
székesfehérvár, ligetsor 50.

A bElépés ingyEnEs!

itt biZtOsAn tAlál állást!

több, mint

2500
álláshely

Kiállítói
jElEntKEZés:
bORsOs DáviD

+36/20/441-9107 
borsos.david@plt.hu

 Fejér megye 
állásbörzéje 

A Régió legnagyobb munkaadóinak RésZvétElévEl

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

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

Feladatok: 
•  Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése, üzem és 

raktár közötti anyagmozgatás

Elvárások:
•  Minimum szakmunkás iskolai végzettség,
•  Érvényes OKJ-s végzettség 
•  Min. 2 éves gyakorlat
•  Egészségügyi alkalmasság
•  3 műszak vállalása

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
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

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

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  
laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

700 új munkahely 
Bács-Kiskun megyében

Mintegy 21 millió eu-
rós beruházással épít gyá-
rat Kecskeméten a német 
ElringKlinger, az elkövet-
kező években 700 új mun-
kahelyet teremtve.

Thomas Jessulat, az au-
tóipari beszállító cég pénz-
ügyi igazgatója kifejtette: az új 

üzemben gépjárművek alkat-
részeihez hővédő pajzsokat 
gyártanak majd, műanyag-
befecskendező gépekkel. A 
sorozatgyártás 2017 végére el-
indul a nagy mértékben auto-
matizált, 10 ezer négyzetmé-
teres termelőüzemben. A cég 
hosszú ideje jelen van Kecs-
keméten, jól ismerik a régiót. 
A helyszín különösen fontos 
a nemzetközi gépjárműipar 
számára, Kecskemétet egye-
bek mellett a jó infrastruktú-
ra, a nemzetközi vasúthálózat 
közelsége, és a kiváló oktatási 
színvonal miatt választották. 

Tervezzük meg a karrierünket
A munkanélküliség sok 

frissdiplomást érint. A gyor-
san változó munkaerőpiac 
magabiztosságot, gyakor-
lati tudást és a kompetenci-
ák széles skáláját kívánja az 
újonnan érkező munkavál-
lalóktól. Az oktatási rend-
szer azonban sok esetben 
nem tud lépést tartani az 
új elvárásokkal, így a pá-
lyakezdők gyakran szem-
besülnek kudarccal, amikor 
elkezdenek állást keresni. 
Ha egy fiatal megtalálja azt 

a területet, irányt, amely-
ben jól érzi magát, szinte 
automatikusan kezd el ér-
deklődni plusz információk, 

továbbképzési lehetőségek 
iránt is, amelyek majd ki-
emelik őt az átlagból, és 
megteremtik számára a ké-
sőbbi karrier-lehetőségeket 
is. Minél hamarabb meg-
ismerjük önmagunkat, an-
nál korábban kezdhetünk el 
készülni arra a karrierútra, 
amelyben valóban jól érez-
zük magunkat. Középisko-
lásként vagy a húszas éve-
inkben a legkönnyebb ezt 
megtenni, de választásunk 
mindig van.

Terjed a 
kártyahasználat

Egyre többet használja vá-
sárlásra bankkártyáit a la-
kosság, miközben többségbe 
kerültek az érintéses tranz-
akciók is. A pénzforgalmi inf-
rastruktúra szintén jelentő-
sen fejlődött 2016-ban. 
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VT Metal Kft.
Az alábbi pozíciókba keres munkatársat:

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

Feladatok: 
• NC  marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
•  min.  8 ált. végzettség 
•  fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői 

tapasztalat 
•  egészségügyi alkalmasság 
•  3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag (gépkezelői pótlék,  

évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
•  Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
•  Teljesítmény alapú mozgóbér
•  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
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

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
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!

Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, 
Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  
laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

A jelentkezéshez az önéletrajzokat a 
palyazat@cerbona.hu 

e-mail címre várjuk.

A Cerbona Élelmiszergyártó Kft., a Cerbona 
márka gyártója, és forgalmazója székesfehérvári 

üzemébe keres új munkatársakat

munkakörökben.

csomagoló
anyagmozgató

csomagológép-kezelő 
édesipari 

termékgyártó

A GIGA 2003 Kft.  
felvételre keres 

Fényképes önéletrajzát küldje  
az info@giga2003.hu e-mail címre.

Elvárás: felhasználói szintű  
számítógépes ismeretek,  

társalgási szintű angol nyelvtudás.  
Előny: 1-2 év gyakorlat.

6 fő CNC 
gépkezelőt

3 fő női alkalmazottat 
alkatrészek mosására- 

csomagolására

Személyügyi 
asszisztenst

Székesfehérvárra 
Elvárás: önálló munkavégzés.

VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

Elektronikai berendezés  
szerelő/gépkezelő

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

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

Székesfehérvári kiskereskedelmi egységünkbe 
keresünk kisegítő munkára 

Jelentkezés: roraker@gmail.com
eladó-pénztároSt!

Tíz magyar 
egyetem került 
fel a felsőoktatási 
világrangsorra

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem mellett 9 ma-
gyar egyetem került fel a 
Middle East Technical Univer-
sity - tudományos teljesítmény 
alapján összeállított - felsőok-
tatási világrangsorára. A ma-
gyar felsőoktatási intézmények 
közül az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem az 586. helyen 
végzett, A második legjobb 
magyar intézmény a Semmel-
weis Egyetem (604.), harma-
dik a Debreceni Egyetem (620.). 
A Szegedi Tudományegyetem 
a 662., a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egye-
tem a 775., a Pécsi Tudomány-
egyetem a 905., a Szent István 
Egyetem a 1533., a Közép-eu-
rópai Egyetem az 1655., a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem pe-
dig az 1821.
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Érvényes a készlet erejéig, vagy a feltüntetett akció végéig. Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazza. Az esetleges elírásokét és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Székesfehérvár, Mártírok útja 70-72.   Nyitva tartás: H-P: 9.00-18.00, Szo: 8.00-14.00, V: ZÁRVA   Tel.: 30/228-4520

EGYEDI KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE
FELMÉRÉSTŐL A KISZÁLLÍTÁSIG ÉRDEKLŐDJÖN 

ÜZLETÜNKBEN!

BRW  TERMÉKEK
NAGY  VÁLASZTÉKBAN

AXEL BÚTORÁRUHÁZ
Érv.: Március 24-31.

Kárpitozott bútoraink több féle 
színben is elérhetőek!

ATLANTA szekrénysor
330 cm, LED világítással

FAN sarokülő
rugós, 285x165 cm

184.900 Ft

NESTOR sarok
nyitható, fekvőfelület: 130x243 cm

259.900 Ft

MARA kanapé
rugós, 230x140 cm

109.900 Ft

MILANO 3-2-1 ülőgarnitúra
rugós, ágyazható, fekvőfelület: 135x190 cm,

234.900 Ft

NESZTA konyha
240 cm, saválló mosogatóval

AMANDA konyha
225 cm, gránit mosogatóval

KORINNA konyha
265 cm, saválló mosogatóval

PANEL konyha
165 cm, saválló mosogatóval

129.900 Ft 197.900 Ft 136.900 Ft 79.900 Ft

VIKTORIA tálaló
120 cm

MARIETTA tálaló
120 cm

99.900 Ft 114.900 Ft

129.900 Ft

129.900 Ft

ÚJ FIRENZE 
szekrénysor
340 cm

109.900 Ft

COLORADO szekrénysor
270 cm

BERN gardrób
270 cm

NÁPOLY gardrób
160 cm

89.900 Ft
99.900 Ft

Konyhabútor ajánlatunk:

Tálaló ajánlatunk:

Szekrénysor ajánlatunk:

Gardrób ajánlatunk:

Ülőbútor ajánlatunk:
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Kézre áll

Ha szanaszéjjel vannak 
az ágy körül a cuccai, érde-
mes egy ilyen okosságot fab-
rikálni az ágy oldalára. S rög-
tön mindennek lesz helye, 
kézközelben… 

Festékcentrum, Szfvár., Deák F. u. 21., Tel.:  22/340-816 • www.albafess.hu
Festék Áruház, Szfvár., Móri út 50., Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
E-mail: albafess@t-online.hu • Nyitva: H–P.: 7.30-17.00-ig, Szo.: 7.30-12.00-ig
Festékbolt, Polgárdi, Deák F. u. 7., Tel./Fax: 22/576-118, Ny.: H–P.: 7.30-17.00-ig, Szo.: 7.30-12.00-ig

Színezze át a tavaszt!
Dulux Easycare 5 L    

9.100 Ft (1.820 Ft/L)

Sadolin Extra 2,5 L     
9.930 Ft (3.972 Ft/L)

Tilatex 16 L    
5.650 Ft (353,1 Ft/L)
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Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.

  22/500-921 és 30/586-4162
Székesfehérvár, Széchenyi út. 120. 

Bejárat az Új Váralja sor felől.
tetocentrum.fehervar@gmail.com
www.tetocentrum.hu

(
…és még sok más termék

kiemelt kereskedő centrum termékek cserép

Tetőfóliák, tető kiegészítők

Tetőszigetelések

kémény, OSB, Zsindely

ablakok

Homlokzati hőszigetelő rendszer

Cserepes lemez, ereszcsatornák

volt Pintér & Pintér Kft.

Akciós Aprított tŰzifA elAdó!
Aprított akácfa 24.000 ft/m3

Aprított cserfa 22.000 ft/m3

Vegyes kemény tűzifa 21.000 ft/m3 

Érd.: pintÉr Vilmos 30/408-1135

Vilwood Trade Kft.
Kôröshegy Fűrészüzem

2017.03.22-től a készlet erejéig!

Kaloda mérete 
80 cm × 120 cm × 120 cm !

kiszállítás 
megoldható!

HORVÁTH SÍRKŐ
SÍREMLÉK AKCIÓ!

Saját termékekkel, nem  
kínai sírkövekkel dolgozunk.

Ajándék vázák  
és betűvésés  

minden sírkőre!
Tel.: 20/9756-229
22/452-040
Facebook:  
Horváth Sírkő

GRÁNIT SÍREMLÉKEK 

250.000 Ft-tól

Otthon - Építés 
Lakberendezés

Kisállat az otthonunkban?
Szinte minden gazdit zavar az elhullott szőr a szőnyegeken és a bútorzaton. Kedvencünk 
szőrétől egyszerű módszerrel megszabadulhatunk: vegyünk fel egy enyhén benedvesített 
gumikesztyűt, majd körkörös mozdulattal dörzsöljük a kanapét, amíg a szőrszálak össze 
nem állnak egy csomóba és rá nem tapadnak a kesztyűre. 

 Építsünk szamócatornyot
A szamócatorony meg-

valósításához néhány alap-
anyag, némi kitartás és türe-
lem szükséges. Szerezzünk 
be 5 db nagyobb cserepet, fúr-
junk bele lyukakat (nem na-
gyobbakat 2,5-3 centinél, kü-
lönben kihullik belőle a föld), 
illetve az aljára is készítsünk 
egy vízelvezető nyílást. A fel-
ső edénybe tegyünk középre 
vízelvezetőnek egy kilyugga-
tott üdítős palackot (a kupak 
alja rácsavarva marad). Ez 
gondoskodik majd arról, hogy 
a víz egyenletesen jusson 

minden növénynek, még a 
fölsőnek is. A többi cserépbe 
csak termőtalaj és szamóca-
palánták kellenek. Rendsze-
resen öntözzük ( 2-3 naponta) 
és ugyanilyen időközönként 

forgassuk meg, hogy minden 
növényt egyenletesen érjen 
a napfény. A módszer bár 
munkaigényes, de minden-
képpen hasznos, különösen 
azoknak,  akik csekély alap-
területtel rendelkeznek. Ez-
zel az ötlettel kis területen vi-
szonylag nagy mennyiségben 
termelhetünk szamócát.

Tulipán trükkök
Állítólag van egy régi megol-
dás arra, hogy a tavasz hangu-
latát tovább az otthonunkban 
tudjuk, és a virágok gyönyö-
rűen pompázzanak: Szoba-

hőmérsék-
letű vízbe 
á l l í t suk a 
c s o k r o t , 
úgy, hogy 
a szára ne 
érjen a váza 
a l j á h o z . 

Dobjunk bele egy rézérmét. 
A réz fontos mikroelem, segíti  
a növények növekedését és 
frissen tartását. A vízbe szórt 
kevés cukor is segítségünkre 
lehet. (1 kávéskanál 1 liter 
vízhez). A virágok vizét na-
ponta cseréljük, de legalább 
frissítsük.

„Aki mások nyomában 
jár, sohasem kerülhet elé-
bük, aki maga nem tud jó 
dolgokat alkotni, a másét 
sem használhatja fel jól.„

Buonarroti Michelangelo
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Főzzünk gyorsan, finomat!

Tejfölös-sajtos 
csirkemell 
Hozzávalók: 

2 db csirkemell filé (2 egész filé), 250 g tejföl, 30 dkg 
sajt, 5 teáskanál fűszerpaprika, só és bors ízlés szerint, 
1 csokor petrezselyem, 5 ek olívaolaj

Elkészítése: 
A csirkemelleket hosszában vágjuk félbe, hogy a 4 db 
csirkemellből 8 vékonyabb szeletet kapjunk. A hússze-
leteket sózzuk, borsozzuk mindkét oldalukon, majd olí-
vaolajon mindkét oldalt 3- 4 percig sütjük.

A húsokat helyezzük tűzálló tálba, locsoljuk meg a egy 
kis olívaolajjal, tetejüket szórjuk be a fűszerpaprikával, 
kenjük meg tejföllel, majd mindegyikre púpozunk egy 
adag reszelt sajtot. Előmelegített sütőben 180 fokon 10 
percig süssük. Tálaláskor szórjuk meg apróra vágott 
petrezselyemmel, köretként rizst, vagy diétásabb ver-
zióhoz salátát kínáljunk.

Tönköly ravioli fokhagymás 
túróval töltve
Hozzávalók: 
Tésztához: 1 tojás, fehér tön-
kölybúza liszt,csipet só Töl-
telékhez: 10 dkg túró vagy 
ricotta, 1 gerezd fokhagyma, 
só, bors, 1-2 levél medvehagy-
ma vagy 1 szál újhagyma, 1 kis 
marék reszelt parmezán Már-
táshoz: 4 ek. passzírozott para-
dicsom, 1 gerezd fokhagyma, 
kis marék friss bazsalikom ap-
róra vágva, pár szál oregánó, 
só, bors, parmezán a tetejére

Elkészítése: 
Állítsuk össze a  tésztát, ruganyos, nyújtható tésztát kell kapunk. Ha jó az állaga, ak-
kor hagyjuk picit pihenni, mert még tömörödhet a tészta. Majd egy lisztezett felületen 
nyújtsuk annyira vékonyra, amennyire csak tudjuk. Helyezzünk a töltelékből teáska-
nálnyi halmokat a tésztára pár centi távolságra egymástól. Hajtsuk félbe a tésztát, és 
a töltelék körül nyomkodjuk le úgy a tésztát, hogy ne legyen alatta buborék. Egy po-
hár/pogácsaszaggató vagy kés segítségével vágjuk ki a nekünk tetsző méretű és alakú 
raviolit. Kézzel vagy egy villa segítségével nyomkodjuk le a szélét, hogy biztosan ne 
nyíljanak szét főzés közben. Forrásban lévő vízben pár perc alatt készre főzzük. Közben 
egy serpenyőben a mártás összes hozzávalóit forraljuk össze, majd a kész raviolikat 
ezzel öntsük nyakon. Tálaláskor szórjuk meg sajttal a tetejét. 

Sült karfiolos 
bulgursaláta 
Hozzávalók:
1 csésze bulgur, 1,5 csésze alap lé, 1 fej karfiol, 2 ek olí-
vaolaj + pár csepp a karfiolra, só, őrölt bors  
Az öntethez: 2 tk fehérborecet, 1 gerezd fokhagyma, 1 
tk mustár, 1 tk nádcukor, csipet só, őrölt bors

Elkészítése: 
Keverjük össze 
az öntet hozzá-
valóit, majd te-
gyük félre. A 
bulgurt olíva-
olajon pirítsuk 
meg, öntsük 
fel alaplével, és 
pároljuk puhá-
ra, majd hűtsük 
langyosra. A karfiolt szedjük rózsáira, helyezzük tepsi-
be, locsoljuk meg olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, majd 
süssük meg. Végül a még langyos bulgurt forgassuk ösz-
sze az öntettel és a sült karfiollal.

 

Medvehagymás galuska 
Hozzávalók: 
2 db tojás, 20 dkg liszt, 
kb. 1 dl víz, 1 csokor 
medvehagyma, só, 10 
dkg szalonna, sajt, ke-
vés olaj

Elkészítése: 
A tojásokat keverjük el  a 
liszttel, sóval, annyi víz-
zel, hogy nokedli tésztát 
kapjunk. A medvehagy-
mát mossuk meg, majd 
apróra vágva tegyük a tésztához. Forrásban lévő vízbe szaggassuk, majd szűrjük 
le és kevés olajjal keverjük össze. A szalonnát vágjuk apró kockára és száraz serpe-
nyőben pirítsuk le. A leszűrt galuskát ropogós szalonnával és reszelt sajttal tálaljuk.
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Sopa de ajo – Spanyol 
fokhagymaleves
Hozzávalók:
1 fej fokhagyma, 1/2 szál vékony házikolbász, (eredetileg chorizoval készül), 2 to-
jás, 2 szelet szikkadt kenyér, csont alaplé, csipet őrölt pirospaprika, só, frissen őrölt 
bors, kevés borecet, vagy almaecet.

Elkészítése: 
A fokhagymát szedjük 
gerezdjeire majd kevés 
olajon, fedő alatt kb. 5 
perc alatt süssük meg. 
A kolbászt vágjuk ap-
ró kockákra serpe-
nyőben pirítsuk zsír-
jára, majd szedjük ki 
és a kolbászzsíron, a 
kenyérszeleteket eny-
hén pirítsuk meg. A 
kolbász darabokat a 
serpenyőbe visszaté-
ve öntsük fel 2 csésze 
alaplével, és adjuk hozza az összetört fokhagymát is. Mivel a kolbász fűszeres, a 
sóval, és borssal bánjunk óvatosan. Pár csepp vörösborecettel még ízletesebbé te-
hetjük, kevés őrölt pirospaprikával fokozhatjuk a leves színét. Mikor felforr, két to-
jást külön-külön, kis edénybe üssünk, majd a csúsztassuk a serpenyőbe, hasonló 
a buggyantott tojáshoz, de egyszerűbb. Tálaljuk a pirítóssal, a tojással végül vágott 
snidlinggel szórjuk meg.

Cukkinis-gombás fusilli 

Hozzávalók: 
5 db nagyobb csiperke gomba, 3 db cukkini, 1 fej vöröshagyma, 1/2 kg fusilli tész-
ta, só, bors, petrezselyem, olaj, 1 dl főzőtejszín, 2 ek mustár, 2 tk étkezési keményítő

Elkészítése: 
A hagymát és a gombát aprítsuk fel, a cukkinit hámozás nélkül vágjuk karikára. Ke-
vés olajon pároljuk üvegesre a hagymát, adjuk hozzá a gombát és a cukkinit, majd 
sózzuk, borsozzuk és apróra vágott petrezselyemmel fűszerezzük. Főzzük 15-20 per-
cig, majd keverjük hozzá a keményítővel és mustárral elkevert tejszínt, néhány perc 
elteltével, forgassuk össze a kifőtt tésztával és már tálalhatjuk is.

Bruschetta 

Hozzávalók: 
12 szelet toast kenyér, 3 közepes paradicsom, 1 
ek olívaolaj, 2 gerezd fokhagyma, friss oregánó és 
bazsalikom

Elkészítése: 
A kenyerek közepét vágjuk ki és kenyérpirítóban 

süssük meg. Olívaolajjal kenjük be a kenyereket, majd 
fokhagymával dörzsöljük be. A paradicsomokat mos-
suk meg, csumázzuk ki, kockázzuk fel. Egy tálba te-
gyünk kis olívaolajat, sót, borsot, apróra zúzott fok-
hagymát, oregánót, bazsalikomot, majd a fűszeres 
olajba forgassuk óvatosan a paradicsom kockákat. 
Pirítósra halmozva tálaljuk.

15 perces 
banános szelet 
Hozzávalók: 
450 g tejföl (20%-os), 3 csomag vaníliás cukor, 38 db 
háztartási keksz (négyszögletű), 1,5 közepes db ba-
nán, 1 teáskanál cukrozatlan kakaópor, 1 teáskanál 
cukor, 2 ek víz

Elkészítése: 
A tejfölt keverjük ki a vaníliás cukorral, a kekszeket 
egy téglalap alakú műanyag edény felfordított tetején 
rendezzük el szorosan, hogy egy nagyobb téglalapot 
formáljanak. A tejfölt kb. fél centi vastagon rákenjük a 
kekszekre, majd banánt karikázzunk rá. Újabb vékony 
réteg krém -  igyekezzünk kitölteni a réseket is - újabb 
réteg keksz, majd krém, banán, krém, majd megint 
keksz, a tetejére kenjük a maradék krémet. Tegyük rá 
a felfordított tetőre a dobozt, így zárt térben puhul a 
sütink. Hűtőben hagyjuk állni kb. 4 órát. Tálaláskor a 
tetejére csokoládémázat csorgassunk. 
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A Balaton 
A Balaton vize kb. két évente cserélődik, s bár az iszapos talaj miatt sokan nem hiszik, a víz minősége kiváló. 
A Balaton rendelkezik Európa egyik legtisztább víztükrével. Átlagos mélysége kb. 3 méter, legmélyebb pontja 
a Tihanyi kútnál 12,5 méteres. A déli part jóval sekélyebb, itt kb. 300 métert is gyalogolhatunk a mélyvízig.

12 

Paparazzi

Mit iszogattak a Három 
Seprűben Harry Potterék? 
Hát vajsört, ami már leír-
va is több mint különösen 
hangzik. Létezik hozzá re-
cept is: tejkaramella, alma 
cider, gyömbérsör, tejszín-
hab és egy kis Bourbon 
Whiskey szükségeltetik 
hozzá. Egy jégkrémgyártó 
cég, a Yuengling most piac-
ra dobta új termékét, a vaj-
sör ízű jégkrémet - de nem-
csak Harry Potter rajongók 

számára, bár első kör-
ben főleg ők fogják 
megkóstolni. Alkohol 
egyébként nincs a ter-
mékben, csak vajkrém 
és tejkaramella.

SZERESD A VÁROST ÉS 
CSATLAKOZZ A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

2017. ÁPRILIS 8-9., BUDAPEST, 56-OSOK TERE

facebook.com/vivicittafutas Bővebb info: www.futanet.hu

Online aukció
› Regisztrálj a rendszerbe!

› licitálj a kívánt termékekre!

›  Juss hozzá jóval olcsóbban 

álmaidhoz, vágyaidhoz!

Része a megtakarításnak!

2017.
március 
22-28.
licitzárás: 

2017. március 28. 
19 órától

a Pannon lapok
Társasága

aukciós portálja

Úgy látszik a 
Twitter népe nem 
tudja feldolgozni a 
Gucci legújabb hú-
zását, a vékony-
pántos szandált 
a latex cipzáros 
zokniva l. Hát 
nehezen veszi be 
a gyomor, az már 
biztos… Az sem 
segít a megértésé-
ben, hogy jelenleg 

majdnem 1200 dol-
lárért, vagyis mint-

egy 342 ezer forintért 
lehet őket előrendel-
ni. Miért hordana bár-
ki ilyen, önszántából? 
A pántos szandál még 
csinos, de ez a för-
telmes, lábizzasztó 
zokni… hát még a 

rémálmainkban 
sem… (forrás: 
nuus.hu)

Brian Griffin lenyomta Rex felügyelőt 
Az American Kennel Club 

nemrég közzétette a rangso-
rát a 2016-os év tíz legnép-
szerűbb kutyájáról, ezek a je-
lenleg legnépszerűbb fajták 
a világon:

1. Labrador retriever, 2. 
Német juhászkutya, 3. Gol-
den retriever, 4. Bulldog, 5. 
Beagle, 6. Francia bulldog, 
7. Uszkár, 8. Rottweiler, 9. 
Yorkshire Terrier, 10. Boxer. 
A retrieverek két helyet is 
behúztak a dobogón, ahogy 
nyilván a német juhász má-
sodik helye sem meglepetés, 

hiszen évtizedek óta az egyik 
legnépszerűbb kutyafaj a 
popkultúrában, és a gazdik 
körében is. A tacskók és a 

corgik viszont úgy tűnik nem 
tudták mérhető helyezésekre 
váltani internetes egyedural-
mukat. (forrás: nuus.hu)

Hatalmas siker a szegény ember tabletje
Az ötlet tényleg briliáns. 

A Superscreen lényege, hogy 
igazából nem is tablet, hanem 
csak egy képernyő, amivel 
az okostelefonunkon lévő 

alkalmazásokat használ-
hatjuk, csak éppen egy sok-
kal nagyobb kijelzőn, ezál-
tal sokkal kényelmesebben. 
Az okostelefonok ugyanis 

már annyira erősek, hogy 
ugyanazt meg lehet csinál-
ni velük, amit egy tablettel, 
a nagyobb eszköz egyet-
len előnye a nagyobb kép-
ernyő. Ezt hidalja most át a 
Superscreen, aminek köszön-
hetően nem kell külön tábla-
gépet venni, ha valaki filmet 
nézni vagy olvasni akar, elég 
lesz ez az olcsóbb kiegészítő 
az okostelefonjához. Az ígé-
retük szerint egy 100 dollá-
ros eszköz segítségével egy 
600 dolláros iPad tudásá-
nak megfelelő tabletet bár-
kinek a kezébe, akinek van 
okostelefonja. (forrás: nuus.
hu)

Kiborult az internet a Gucci  
értelmezhetetlen szandálján

Harry Potter rajongóknak kötelező  
lesz az új vajsör ízű jégkrém
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Készüljünk  
együtt a nyárra! 

Mert hozzánk járni érdemes...

Szfvár, József A. u. 2/a. 
A Facebookon is megtalálsz minket.
Érd.: 30/331-4006

ÚJdonSág!  
CSAK 

6.000 Ft 
Happy Hours (07-13 óráig)  

kondi korlátlan bérlet

Várunk minden hölgyet sok 

szeretettel a gaja Fitnessben 

kondi és számos csoportos 

óránk valamelyikére! 

Pat Adams, az ang-
liai Sunrise of Sonning 
nyugdíjasotthon lakója a szü-
letésnapját ünnepelte, és kü-
lönleges vendég látogatta meg, 
hogy felköszöntse. A 87 éves 

néni óriási Clooney-rajongó, 
ezért volt nagy öröm, mikor a 
színész betoppant az otthon-
ba egy csokor virággal, hogy 
boldog születésnapot kíván-
jon Patnek. (forrás: nuus.hu)

Sophia Loren 82 évesen
Sokan megirigyelhetnék az 

olasz származású sztár kül-
sejét. Időskora ellenére ragyo-
góan néz ki. Sophia Loren 
nem mindig volt szerencsés, 
ha plasztikai műtétekről volt 
szó, de ettől függetlenül ki-
jelenthető, hogy az Oscar- 
és Golden Globe-díjas sztár 
még mindig sok férfi kedven-
ce. Legutóbb Moszkvában 
mutatkozott nyilvánosan, a ‚
BraVo nemzetközi zenei díj-
átadón. A nagyszabású ese-
ményen a díva megmutatta, 
hogyan kell elegánsan meg-
jelenni: a csinos fekete-ezüst 
estélyi ruhájához stílusban és 
színben is passzoló kabátot 

választott, amelyet egy visz-
szafogott konttyal és egy pár 

gyönyörű fülbevalóval koro-
názott meg. (forrás: life.hu)

Norvégia a világ legboldogabb 
országa, Magyarország a 75. 

Megjelent a Világ Boldog-
ság Jelentés 2017, és rögtön 
egy meglepetéssel nyitott: 
helycsere történt a világ leg-
boldogabb országának pozí-
ciójában: a korábban stabil 
listavezető dánok lecsúsztak 
a második helyre, és Norvé-
gia vette át a vezetést. Az él-
boly már önmagában min-
den elárul arról, hol jó élni: 1. 
Norvégia, 2. Dánia, 3. Izland, 
4. Svédország, 5. Finnország. 
Vagyis továbbra is a skandi-
náv modell a nyerő, de nem 
csak az anyagi jólét miatt. A 
listát elég bonyolult módszer-
tannal rakják össze, részben 
szubjektív szempontok sze-
rint. Az egy főre jutó GDP, 
vagyis a gazdasági fejlettség 
csak egy eleme a dolognak, 
a Magyarország előtt álló 

öt állam közül például csak 
Hongkongban magasabb ez 
az érték, vagyis a szegényeb-
bek is lehetnek boldogabbak.

Ami feltűnően alacsony a 
magyarok esetében (a listán 
körülöttünk állókhoz képest) 
az a szabadság érzete, abban 
az értelemben, hogy az em-
ber képes-e maga dönteni az 
élete nagy kérdéseiről. (for-
rás: nuus.hu)

Itt az első kávézó, ahol napközben egy szundit is tolhatsz
Naná, hogy Japán… Tokió 

Harajuku kerületében nyi-
totta meg kapuit az a kávé-
ház, ahol a forró ital mellé 
egy puha ágyikó is jár, ahol 
az ember kipihenheti a nap 
fáradalmait. Minden ágy mel-
lé jár egy fülhallgató is, úgy-
hogy tényleg teljesen kizár-
hatja az ember a külvilágot, 
ha a délutáni alvását ide ter-
vezi – írja a Mashable. Nyil-
ván a lehetőség időkorláttal 
működik, a vendégek két 
óránál tovább nem használ-
hatják az ágyakat, valamint 

egy ételt is rendelniük kell 
a menüről, mielőtt álomba 
szenderülnek. Lefekvés előtt 

koffeinmentes, ébredés után 
pedig rendes kávéval kínálják 
őket. (forrás: nuus.hu)

Jöhet az új Mátrix film 
A Warner Bros. főnökei 

fontolóra vették, hogy újra 
életet lehelnek a Mátrix című 
filmekbe. A Gizmodo cikke 
szerint egyelőre még semmi 
sem biztos, nagyon elején 
tartanak az ötletelésnek, és 
még a Wachowski-testvérek 
részvétele sem egyértelmű, 
de megy az agyalás. Az 

biztos, hogy nem egy egysze-
rű reboot-ról lesz szó, többek 
felvetették, hogy Morpheus, 
vagy Trinity előtörténetét le-
hetne filmre vinni, és egy ke-
rek univerzumot kialakítani, 
mint például a Star Wars-
filmek esetében. Keanu Re-
eves pár hete már beszélt 
arról, hogy milyen feltéte-
lekkel vállalna egy esetle-
ges új Mátrix-filmet. A fel-
tételek közt szerepelt, hogy 
a Wachowski-testvéreknek 
kell írnia és rendeznie a fil-
met. A Gizmodo megkeresé-
sére a Warner Bros. egyelőre 
nem kommentálta az érte-
süléseket. (forrás: nuus.hu)

Elkészült az első 
Koenigsegg Regera

A svéd szupersportautó-
gyár összesen 80 darabot 
készít majd legújabb csúcs-
modelljéből, mindegyiket 
tökéletesen a tulajdonosuk 
idényeihez szabva. A Regera 
hibrid meghajtással műkö-
dik a V8-as benzinmotor az 
elektromotorok rásegítésével 
összesen 1700 lóerő teljesít-
ményre képes, szóval egy 
igazi vadállat. A sebességét 
ezért le is kellett korlátozni, 
de alacsony értékre azért ne 
számítsunk: az autó végse-
bessége 410 km/óra, amik kö-
rülbelül 20 másodperc alatt 
képes elérni, de 100-ra már 
2,7 alatt felpörög. (forrás: 
nuus.hu)

George Clooney igazi szuperhős 
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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  és Heffler György 

ügyvezető igazgató 
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna 

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina 
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné, 

  
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.

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

Keresünk eladó lakásokat Székesfe-
hérváron -környékén Ötletház Ingat-
lan-Hiteliroda, Sütő 8. tel.:06-20/
5944-027

Kégl gy. u. 22.
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39 ÚJ éPítésu LAkÁs

(70) 701-4190(

BeruHÁzÓ:

FeHér
CégCsOPOrt

Keresek eladó 1,5-2 szobás, erkélyes
lakást 2. emeletig, nem 10 emeletes-
ben. Elsősorban Palotavárosban. 06-30/
625-3790, 06-22/380-906

A Fecskeparton eladó egy 67 m2-es, 2,5
szobás, konvektoros, jó állapotú, pano-
rámás lakás a 4. emeleten. Irányár: 15,8
M Ft. Tel: 06-30/348-9098

9.3 MFt Garzonházban 1 szobás erké-
lyes lakás 0620/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

Nadapon parasztház nagy telekkel ela-
dó. Melléképület, vezetékes gáz, víz
van. Irányár 13 M Ft. 06-30/299-6571.

Budai kapuban újszerű 66 m2-es, két
hálószobás, erkélyes, klímás lakás ga-
rázzsal eladó. Tel: 06-20/3370-424

Fecskeparti 3. emeleti 60 m2-es 2 szo-
bás felújított társasházi lakás eladó.
Tel.:06-20/265-4890

ÁLLÁST KÍNÁL

Munkatársat keresünk
a Fejér Megyei Hírlap

kézbesítésére
Székesfehérvárra és Mórra
Kora reggeli munkavégzés, kereset
vagy nyugdíjkiegészítő tevékenység.
Megváltozott munkaképességűek

jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni lehet munkaidőben.

Telefon:
22/542-752, 22/542-754,

06-20/591-5673
E-mail: terjesztes.fejer@plt.hu

Humánius Kft.
székesfehérvári munkahelyre keres

operátorokat
többműszakos munkarendbe.
Kiemelt bérezés és

juttatási csomag,
ingyenes buszjárat.

JelentKezni lehet: humánius Kft.
Székesfehérvár, Ady e. u. 13.

(tel.: 20/997-0997, 20/333-0789)
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Cégünk keres gyakorlattal rendelke-
ző CO hegesztőket székesfehérvári
munkahelyre. Feladatok: vastaga-
nyag, több soros hegesztési sarok-
varratok. Elvárások: precizitás, pon-
tos munkavégzés, megbízhatóság,
önállóság. Előnyök: munkatapaszta-
lat, minősítés. Utazási támogatás
van. Kiemelt bérezés. Túlórázási le-
hetőség. Azonnali kezdés. Jelentkez-
ni lehet: 06-70/604-1265 vagy heg-
munka2016@gmail.com.

Pénzügyi- számviteli ügyintéző munka-
társat keresünk hosszú távra határozat-
lan szerződéssel Székesfehérvárra! El-
várás legalább 3 év releváns szakmai
tapasztalat! Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal, bérigény megjelöléssel az
illes.hajnalka@textradekft.hu címen le-
het.

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

Munkájára igényes, megbízható
hölgyet keresünk székesfehérvári

iroda takarítására,
heti két alkalomra.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:

06 20 264 15 70

Ausztriába alagúthajtásra tapasztalt
•VÁJÁRT • BETONLÖVŐT

• INJEKTÁLÓT • HABARCSOLÓT
keresünk. Kiemelt bérezés.
TEL.: +36-30/6515-021.

KÖNYVELŐI ÁLLÁS!
Bővülő székesfehérvári irodánkba,
több éves tapasztalattal rendelkező
könyvelő munkatársat keresünk.
Küldje el hozzánk önéletrajzát!

konyveles1995@gmail.com

Villanyszerelőket,erősáramúberendezés sze-
relőket automata gépsorok karbantartására,
ill. CNC-gépkezelőket keresünk sárvárimunka-
helyre, azonnali kezdéssel. 06-20/370-5412,
70/384-7636, munka1jg@gmail.com

Diákokat keresünk székesfehérvári
céghez több gyakornoki pozícióba: gé-
pészmérnök, informatikus, pénzügyi te-
rületre. Érdeklődni: 70/631-9440
, erzsebet.nagy@opuswork.eu

Kazánkezelőt (gőzkazán 2-12) kere-
sünk részmunkaidőben vagy másodál-
lásként is végezhető munkára székesfe-
hérvári telephelyre. Telefon: 30/925-
3157.

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk összeszerelői munkakörbe egy
műszakba hölgyeket. Jelentkezni:
melitta.ducsai@opuswork.eu , 70/630-
1230

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

Ausztriába határközeli bárokba csinos
hölgyeket felveszünk. Korrekt feltételek.
Kezdőket is várunk. 06/30/534-4699,
0043/664-2366335

200.000.-Ft bruttó! Zalaegerszegre be-
tanított munkásokat keresünk több mű-
szakra! Szállás-előleg megoldott! Tel.:
+36-20/224-0242., +36-30/791-0950

Gyakorlott lehetőleg jogosítvánnyal
rendelkező kőművest és segédmunkást
alkalmaznék. Tel:06-30/2040-990ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Gánt Gránásban 200 négyszögöl telek
szép helyen eladó. Víz -villany van.
Érd:06-20/247-0445

Pátka Vargahegyen telek kicsi házzal,
pincéve. vízzel, villannyal eladó. Tel.:06-
20/422-3508

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

• Vezérutcákban, 105 nm-es, 3 szoba
hallos ház eladó: 23,95 M Ft. Tel:
06-70/716-8655

• Palotavárosi,2. em.-i, 2 szoba hallos
panellakás eladó: 15,8 M Ft. Tel: 06-
70/469-3550

• Vízivárosi, 44 nm-es, 1,5 szobás,
azonnal költözhető lakás eladó: 11,99
M Ft. Tel: 06-70/412-4155

• Fáy András ltp-n, 2. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes téglalakás eladó: 14,9
M Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Belvárosban, központban 2 szobás,
felújított lakás eladó: 14,3 M Ft. Tel:
06-70/412-3260

• Öreghegy csendes utcájában 5 szo-
bás, kétszintes családi ház eladó: 29
M Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Maroshegyen, jó állapotú, 3 szobás,
tégla családi ház eladó: 26,5 M Ft.
Tel: 06-70/716-8655

• Fecskeparton, 3 szobás, erkélyes,
egyedi fűtéses lakás eladó: 15,8 M
Ft. Tel: 06-70/469-3550

Válon Aligvári-dülőben zártkerti nyil-
vántartásból kivett területen 800 négy-
szögöl telken lakható ház alápincézve
eladó. Víz (kút), villany van. Tel:06-20-
489-61-10

8.750.000Ft-ért Szedreskerti 1 szobás
erkélyes lakás www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2510, tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliro-
da

11.990.000Ft-ért Tóvárosban 2 szoba
hallos lakás www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2512, tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteli-
rod

5.500.000Ft-ért 1 szoba konyhás felújí-
tandó ház, osztatlan közös telken Alsó-
városban www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027,Ötletház Ingat-
lan–Hiteliroda

Keresünk eladó ingatlanokat Szé-
kesfehérváron -környékén Ötletház
Ingatlan-Hiteliroda, Sütő 8. tel.:06-
20/5944-027

1+2 szobás, erkélyes felújított lakás Pa-
lotavárosban www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

JÁRMŰVEK

Három darab 165/65 R14 nyári gumi-
abroncs 10.000 Ft, valamint négy darab
155/70 R13 nyári gumiabroncs felnivel
együtt 18.000 Ft. 06-30/365-5261

Új Zokes eleketromos kerékpár és 18 li-
teres permetezőgép eladó. 06-70/244-
9170

KIADÓ INGATLAN

Székesfehérvár Pilinszky téren 3. eme-
leti, 2 szobás újjonan berendezett lakás
április 1-től kiadó. Érd.:06-30/636-4448

Rákóczi úton 1+3 félszobás, bútorozat-
lan lakás, hosszú távra kiadó. Tel.06-30/
863-1570

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

TELEK

Iszkaszentgyörgyön zártkert eladó
4460 m2. Irányár: 6,5MFT, tel.:06-70/
4889-040

ÁLLÁST KERES

Középkorú keresztény hölgy vállalja
időskorúak gondozását, kerti munkát,
takarítást. 06-30/911-4436

Gánt-Gránásba 1100 m2 bekerített épí-
tési telek 2,4 MFt-ért eladó. Víz, villany
van. 06-30/594-8453

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

Pátka-Lesvölgyben 750 m2-es építési
telek alápincézett 3,5x3,5 faházzal 2,1
MFt-ért eladó. 06-30/594-8453

Feketehegyen 2370 m2 belterületi te-
lek eladó. Megosztható, sorház, ikerház
építésére. 16,5MFt tel.:06-70/416-8017

Iszkai úton 1000 m2 zártkert, beépíthe-
tő telek eladó. 06-20/201-2572

CSALÁDI HÁZ

Polgárdin sürgősen eladó egy jó állapo-
tú, vegyes falazatú, 2,5 szobás ház,
nagy garázzsal, 11 M Ft-ért. 06-30/
348-9098

Feketehegyen 110 m2-es, egyszintes,
4 szoba + nappalis családi ház, csen-
des utcában 1167 m2-es telken eladó.
Tel: 06-20/366-8386

Öreghegyen 140 m2-es, 2 szintes, nap-
pali + 3 hálószobás ikerházi ingatlan
egyik fele eladó. Tel: 06-20/3370-424

Havranek József utcában 1576 m2-es
telek bontandó épülettel eladó. Irányár:
24MFt tel.:06-20/310-8672

Feketehegy elején kettes társasház ut-
cai része eladó vagy elcserélhető érté-
kegyeztetéssel. Tel.:06-20/558-2201

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

Polgárdin központhoz közel sátortetős
felújítandó téglaház eladó. Irányár:
9,2MFt. Tel:06-70/398-9734

Feketehegyen 200 m2-es családi ház 2
garázzsal, nyugodt környezetben eladó.
06-70/295-9759

Székesfehérváron egyszintes, 2,5 szo-
bás családi ház 23 MFt-ért eladó. 06-
30/850-2510

Székesfehérvári most épülő ikerház
fele eladó. Tel.:06-30/388-2227
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Víz- fűtés szerelés. Tel: 06-70/382-
6985

Lakások teljeskörű felújítása ingyenes
helyszíni felméréssel. 06-30/601-2492

Lapostetők, palatetők szigetelését,
villanyszerelést, kőműves, festő
munkákat vállalunk. Tel.:06-20/313-
7014

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

Burkolást, festést, kisebb kőműves
munkát vállalok (lakások, kisebb nyara-
lók). Tel.:06-20/445-1640

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

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár László 06-
70/206-3759

BÚTOR

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

Teljes körű lakásfelújítás reális áron
tel.: 06-70/527-3158

Sürgősen keresek Németországba 1 fő
pincért és 1 fő szakácsot. Német nyelv-
tudással. Érd.: laurentkalmes@web.de

Gyakorlattal rendelkező péket és pék-
segédet keresünk kiemelkedő fizetés-
sel. Tel.: 06-30/474-5499.

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

GÉP, SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt,
CO hegesztőt, műszerészesztergát, ma-
rógépet, kompresszort, invertert, kis gé-
peket. 0670/624-5475

Eladó keveset használt AL-KO KE 1800/
40S elektromos láncfűrész, 3x8 fokos
magasságú alumínium létra, 4 fokos
akácfa festőlétra. 06-20/986-6702

EGÉSZSÉGÜGY

Pedikűrös házhoz megy. Tel:06-70/
942-3049

OKTATÁS

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

Székesfehérváron és környékén korre-
petálásra középiskolai informatika ta-
nárt keresünk. 06-70/520-7713

SZOLGÁLTATÁS

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

Hege Gold Ekszeruzlet

Zálogházunk a PERUN Zrt. közvetítő hálózatának tagja.
A kölcsönt a BÁV Zrt.stratégiai partnere a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

Törtarany és ezüst felvásárlás, beszámítás.

HEGEÓRÁS
ÉS ZÁLOGHÁZ

-1000 Ft/gr
-30%

Ahirdetés felmutatója
• az új arany
ékszerekre
• órákra
kedvezményt kap

g

Akció ideje: 2017.03.10-2017.03.31.

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

Nyílászárók szigetelése, passzítása, re-
dőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók ké-
szítése, javítása, penészmentesítés 06-
30/294-6022,
www.peneszeltavolitasa.hu
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Nem kidobni áthúzatni! Kárpitozott
bútorok áthúzása, készítése. Szfvár,
Varjú u. 34. Feketehegy Tel:06-22/
326-128, 06-20/263-1214

HŐSZIGETELT redőny, szúnyogháló,
napernyő, műanyag nyílászáró 50% be-
építési kedvezménnyel. Tel.:06-30/947-
12-78

VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli áren-
gedmény! Árainkról bővebben:
www.varrogepszerviz.net 06-70/565-
2922

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

Tavaszi akció! Aszfaltozást, betonozást,
térkövezést, zúzalékolást, hideg aszfal-
tozást vállalunk olcsó, megegyezett
áron. Tel.:06-70/432-4914

Előnevelt csirke, kacsa, pulyka Székes-
fehérváron megrendelhető. Kukorica
morzsoló villanymotorral vagy anélkül
eladó. 06-20/380-8750

Székesfehévár, Szömörce u. 10.

Betegség gyötri?
N m dja o t?
Jöjjön el egy kvantumos
állapotfelmérésre és
kezeltesse magát

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

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akciómárcius 1-31-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

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

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítással!

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

06-30/9304-789

Hőszigetelt redőnyök, műanyag
nyílászárók, szúnyoghálók, sza-
lagfüggönyök, reluxák reális áron,
ingyenes felméréssel vidéken is +nyugdíjas kedvezmény

Kriston női intim torna 12 órás tan-
folyam kezdődik április 5.-én (KIS-
MAMÁKNAK IS) Székesfehérváron,
Mózer Edit. mozere@freemail.hu
www.intimtornaszekesfehervar.hu,
tel:06-20/360-3881

ÁLLAT

Előnevelt csibe, kacsa, pulyka áprilisra
megrendelhető Székesfehérváron. 06-
22/323-212, 06-20/9981-071

25 hetes szabadtartartású tojótyúkok
eladók! Ingyenes szállítással. Tel.: 06-
30/748-7634; 06-70/255-7414.

Redőny, szúnyogháló készítés,
javítás, gurtnicsere.

06-30/787-1859
albaredony.hu

TÁRSAT KERES

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

Hetvenes magányos férfi, 67-72 éves
vékony testalaktú, ápolt, házias, önzet-
len, független Hölgyet keres. Rh negatív
vércsoport, jogosítvány, számítógépes
ismert előny! Várlak! 06-30/365-5261

Életvidám, fiatalos 41 éves hölgy kor-
ban hozzáillő párját keresi, komoly kap-
csolat céljából. Tel.:06-30/185-0498

Keresem független, egyedül élő, kelle-
mes modorú 70-es úr társaságát. 06-
20/805-9830

Szfvári. 170/60 éves özv. hölgy keresi
józan életű, szeretni, tisztelni tudó társát
gépkocsival (60-68-ig) +3630/8500681

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

Középkorú, vékony hölgyeket keresek
komoly kapcsolatra tel.:06-20/978-
0970

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

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
06-70/771-2129
www.albacleaning.hu

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Villanyszerelés, vízszerelés korrekt
áron, garanciával, megbízható szak-
embertől. 06-30/855-6174

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

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

Megrendelhető teljeskörű kőműves,
burkoló munkák, referenciával, rövid
határidővel. 06-30/315-1997

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

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

VEGYES

JUHÁSZOTL
Teljes körű lomtalanítás,

takarítás, költöztetés, épületek
bontása, hagyaték felvásárlás

06-30/814-1325

Festés, mázolás, tapétázás, szalagpar-
kettázás fóliázással, precízen, olcsón,
gyorsan, garanciával! 06-30/256-6287

Házi füstölt áru, hurka, disznósajt kistermelő-
től, hagyományos eljárással készítve, adaléka-
nyagoknélkül. Székesfehérvár, Gázutcai garázs-
sor-üzletsor. Cs., P.: 07:30-11:00 14:00-18:00,
Szo.: 07:30-12:00. 20/3760942

Sírkőtisztítás, mohás, elszíneződött
síremlékek felújítása, betűk javítása
garanciával:06-30-298-7230 kedve-
ző áron!

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

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

06-30/703-2558
www.albaroll.hu

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

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

Sony LCD TV féléves(KDL-50W755CBA-
EP), biztosítással, 2 év garanciával ela-
dó. Irányár: 160.000Ft. 06-70/658-1270
16 órától

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogókat,
kalapácsokat, satukat, menetfúrókat,
fejszéket, kertiszerszámokat, eszterga-
késeket vásárolok. 06-20/415-3873

„Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurt-
nicsere akár még ma! Péter úr! 06-20/
233-8316!”

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

Kertek gondozását, karbantartását, fű-
nyírást, metszést, favágást hulladék-
szállítással vállalok. 06-20/387-2937

TETŐK, ereszcsatornák tisztítását, javítá-
sát, cseréjét, festését vállalom. Tel.:06-20/
381-6928.

Piere Cardin babakocsi piros-bézs szín-
ben, jó állapotban eladó. Érdeklődni: 06-
20/262-0978

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás, „minő-
ségi munka elérhető áron”. Tel.:06-20/
934-7054.

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

Masszázságy és hegesztő trafó eladó.
06-70/594-2143

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

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 2017. január 20., 3. hét

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

minden héten!

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától

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

06 20 247 8608
www.pannonjob.hu

OPERÁTOR
GÉPKEZELŐ

Válogasson számtalan 
munkalehetőségünk közül!

Akár 1, 2, 3 vagy 
folyamatos műszakról

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

megtalálja az Ön számára
 megfelelő munkát!

Kiemelt ajánlatunk: 
Székesfehérvárra keresünk

 
kollégákat.

Vállalati buszjáratok,  
Hosszútávú munka, 

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

ÓRIÁS BOLT
Farsangi bálokra öltönyök,

ingek, nyakkendők!
Extra nagy méretű férfiruhák  

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

06-30/768-6547

Fehérneműtől  
az öltönyig minden 
egy helyen!

á

Humánius Kft.  
székesfehérvári munkahelyre keres

operátorokat  
egy ill. többműszakos 

munkarendbe.
Kiemelt bérezés és 
juttatási csomag, 

ingyenes buszjárat. 
JELENTKEZNI LEHET: Humánius Kft.  

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

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

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

Belevetettük magunkat a leárazásba

Fejér megyében  
Ingatlant

Eladna? Venne?  
Kiadna? Bérelne?

Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.

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

Országos hálózati rendszerünkkel állunk 
szíves rendelkezésére a hét minden napján

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

EGÉSZSÉG STÚDIÓ
Februári tanfolyamok:

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

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

Rejtvény 
bazár 
12–13. 
oldal

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

Állás-hirdetések: 4.,5.,10. oldal

Garantált példányszám és terjesztés.
Hogy Ön és

vállalkozása a legismertebb 
legyen.

Székesfehérvári partnereinkhez keresünk

kollégákatJelentkezés:

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

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

Köl ö é t kö títé t dél ő

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

További állásajánlataink:

1000 modell!standardtól - exkluzívig

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

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

PERFEKT MÓR BT. www.perfektajto.hu

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS

Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

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

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

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

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

 

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

A székesfehérvári DENSO Kft. keres OPERÁTOROKAT  

 
Elvárások: 

 

 Amit kínálunk: 

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

- -01 A tesztnapon való részvételhez 

 

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

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

TŰZIFA-
SZÉN

Generációk...X, Y, Z és az Alfák

Generációk élnek egymás mellett, nem egymással 
3. oldal

szekesfehervar.ctk.hu

Fényképes 

kkk fffff hhhh ttkkk hhhh

06-30/348-2165

Garantált példányszám és terjesztés: 

41.000 példány 
Székesfehérvár összes postaládájában és  

24 környezô település lerakóhelyein    



      2017. március 24.  Székesfehérvár és körzete Szuperinfó16 

vicc

vicc

vicc
Társkereső hirdetés:
„Félénk fiú keresi... öööö, izé, hm, áááá, 
hagyjuk.”

Székely parasztbácsi telefonál a rádió kívánságműsorába:
- Találtam egy pénztárcát, benne van 30.000 forint, 500 dollár és 30.000 euró. - mondja a bácsika.
- Ez igen gratulálok, más nincs benne?
- De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot.

A nő leparkol a kocsival és megkérdezi a férjét:
- Drágám, nem álltam le túl messze a járdasze-
gélytől?
- A baltól vagy a jobbtól?

A DENSO Gyártó Magyarország Kft. keres 
székesfehérvári csapatába 

ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ 
munkatársat. 

FELADATOK: 
 Villamos érintésvédelmi mérések 

elvégzése 

 Villamos berendezések időszakos 
tűzvédelmi szabványossági felülvizs-
gálatának elvégzése 

 Villámvédelmi berendezések  
felülvizsgálatának elvégzése 

ELVÁRÁSOK: 
 Villanyszerelő szakmunkás legalább 

5 éves gyakorlattal vagy Erősáramú 
villamos energiaipari technikus 
végzettség legalább 3 éves gyakor-
lattal 

 MsOffice felhasználói szintű  
ismerete 

 Rendszerszemlélet, precizitás, 
felelősségtudat 

 Nyitottság új ismeretek  
megszerzésére 

 

A KIVÁLASZTÁS SORÁN 
ELŐNYT JELENT: 
Érintésvédelmi mérési és/vagy 

tűzvédelmi és/vagy villámvédelmi 
felülvizsgálói OKJ-s tanfolyam.  

A kiválasztott jelölt a fenti, mindhárom 
OKJ-s tanfolyam elvégzése után 
töltheti majd be a munkakört.  
Amennyiben hiányzik, cégünk biztosít-
ja a tanfolyamokon való részvételt. 

  
AMIT KÍNÁLUNK: 
Nemzetközi munkakörnyezet 

Fiatalos, lendületes csapat 

Versenyképes bérezés 

Féléves bónusz 

Cafeteria rendszer 

Munkába járás támogatása 

Szakmai és nyelvi továbbképzés 
lehetősége 

Önéletrajzát a job@denso.hu emailcímre várjuk. 
www.denso.com 
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Tavaszváró árak!
2017-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

155/70 R13 8.380 Ft 9.860 Ft 13.560 Ft
165/70 R14 10.005 Ft 10.810 Ft 15.425 Ft
175/65 R14 10.020 Ft 11.185 Ft 14.530 Ft
195/65 R15 12.000 Ft 13.125 Ft 17.070 Ft
205/55 R16 15.180 Ft 15.890 Ft 20.890 Ft
225/45 R17 18.440 Ft 20.180 Ft 29.190 Ft

abroncs 
méret

caraván használtruha kereskedés
székesfehérvár, sütő utca 2-4.

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

Nyári árucsere! 03.27. hétfő
tavaszi extra kabátvásár (felNőtt és gyermek)                                                                   

03.29. szerda
tavaszi- Nyári extra ruhavásár 2000 ft/ kg, kb.: 200-500 ft/ db                                

03.30. csütörtök

tavaszi- Nyári extra ruhavásár 2000 ft/ kg, kb.: 200-500 ft/ db                                
03.27. hétfő

tavaszi- Nyári cipővásár 800 ft/ pár                                                                                      
03.28. kedd

tavaszi- Nyári extra gyerek ruhavásár                                                                                   
03.29. szerda

Nadrágvásár 190 ft/ db (sok farmer)                                                                                   
03.30. csütörtök

táska és kiegészítő vásár                                                                                                            
03.31-04.01. péNtek- szombat

www.facebook.com/fehervarteto

Székesfehérvár,  Őrhalom u. 3.
Telefon: 22/500-047 • www.fehervarteto.hu

Tetőépítés előtt áll?
Várjuk szakmai nyílt napunkra!
Április 1-jén 8-14 óráig

Már Contrumás árakon!

A Balaton szerelmesének; eladó a HÁZ A TÓ PARTJÁN.
Közvetlenül a vízparton, most épült,  

modern, alacsony energia felhasználású,  
de romantikus belső enteriőrrel,  

a régi idők hangulatát idéző  
lakóház berendezve eladó.

Érdeklődni: hazatopartjan@gmail.com Irányár: 135 millió Ft

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

Szfvár, Mártírok u. 72. Tel.: 22/314-118, 30/2165-303
Nyitva tartásunk: H–P: 8.30–17.30, Szo: 9–12.

Famintás járólapok  
nagy választékban

már 5.990 Ft/m2-től Ré
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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


