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Fehérvár sportja: érmek és remények

A Jüllich Glas Holding Zrt.
az alábbi munkatársait keresi:

Gépkezelő
automata és félautomata üvegipari gépek kezelésére

Elvárásaink : megbízhatóság,  
megfelelő szintű munkabírás,

2 műszakos munkarend vállalása
Előny:  gyártásban szerzett gyakorlat, 

szfvár-i vagy környéki lakhely
Amit kínálunk: stabil munkahely hosszútávra,

utazási költségtérítés 
Versenyképes bér + cafatéria

Előny:  szfvár-i vagy környéki lakhely
Jelentkezés:

postacím: 8000 Szfvár, Holland fasor 5. vagy 
human@jullichglas.hu

HÍVJON MINKET MOST

06 20 915 5994 
Facebook.com/pannonjob

Amit kínálunk:

• Br.196.900 Ft/hó
• Kiemelkedő műszakpótlék

• Br.250.000 Ft cafeteria keret
• Ingyenes vállalati buszjáratok
• Negyedéves és 13. havi bónusz

Székesfehérvárra a KÖFÉM 
TERÜLETÉRE

Gépkezelő
Csomagoló

Megmunkáló

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!
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Csillagösvény
utazási iroda
otthonról hazamegyünk

2018 tél-tavasz-nyár-ősz

programkínálata

Az ország legváltozatosabb  

Hazajáró
Erdély - Felvidék - Kárpátalja - Délvidék - 

Közép-Európa magyar szemmel

Kérje ingyenes katalógusunkat!
Székesfehérvár, Pozsonyi u. 23. • 06 22 726 123, 06 20 4 574 754 

hazajaro@csillagosveny.utazas.hu • www.csillagosveny.utazas.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI BETONÜZEM KERES

 
 biztos jövedelem • cafeteria juttatás 

útiköltség hozzájárulás

tamas.pothorszki@rdmx.hu, tel: 30/721-6138

GÉPKEZELŐT

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

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

AUTÓSBOLT
Szfvár, Cserepes köz 4. Tel.: 22/500-577, 06-20/5618-901

vásár! 
AKKUMULÁTOR 

TAKARÍTÓ FÉRFI 
munkaerőt keresünk   
az Arconic-Köfém Kft.  

ipari területére:
•  munkavégzés napi 12 órában
•  havonta csak 14-15 munkanap
•  plusz  túlóra lehetőség
•  ipari takarítói előélet előnyt jelent
•  a tiszta munkaruhát biztosítjuk
•  bérezés havi 180.000,- Ft bruttó 

alapbér
•  havi 8.300,- Ft kp és 12 000,- Ft 

utalvány, béren kívüli juttatás
•  vidéki bejárás 86%-át térítjük 

Elérhető nettó 140.000,- Ft  
havi jövedelem

Jelentkezni önéletrajzzal írásban a 

rendmesterek@freemail.hu  
e-mail címen.

Információ: Nagy György 
06/30/9471-598

Hétfő: 1499 Ft/kg
Kedd: 1199 Ft/kg
Szerda: 899 Ft/kg
Csütörtök: 599 Ft/kg
Péntek: 199 Ft/kg

Használtruha Üzlet  

Székesfehérvár, Gyár utca 23.
Nyitva tartás: H: 7-17 K-P: 8-17

Naponta csökkenő árak! 

Minden hétfőn új árukészlet!

Hozd vissza ezt a kupont, 
január 22. és 26. között és ha 

bármit vásárolsz, egy  
nadrágot választhatsz mellé

AjándékBA!

2017 sikeres év volt, 2018 is remek kilátásokkal kecsegtet…   3. oldal
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Hírek
Információk

Országos mászóverseny
Hétvégén látványos, izgalmas programot ígér a 4. Rotpunkt Nehézségi Falmászó Verseny. Az István Király Általános Iskolába 
(Kelemen Béla u. 30/A.) várnak minden érdeklődőt, akik szívesen megnézik az ország legjobb pókembereit. A verseny január 
21-én (vasárnap) 9 órától este 20:30-ig zajlik majd, délelőttől a selejtezőkkel hat kategóriában, majd este 18 órától a döntők-
kel. Az eredményhirdetést 20 órára tervezik. A belépés ingyenes. 

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

FOGADJ 
ÖRÖKBE...

A kutyák  jelenleg az ASKA menhelyen élnek.  A kutyák  jelenleg az ASKA menhelyen élnek.  
ÖRÖKBE...

Bambi: 4 éves szuka. Nagy testű. Igen ha-
tározott természete van. Jól kijön a többi 
kutyával, de mivel határozott természete 
van, inkább egyedüli kutyának ajánljuk.

Bojszi: 1,5 éves ivartalanított legényke. 
Sose volt gazdája, még így nevelni kell. 
Játékos mozgékony. Gyerekek mellé jó 
választás.

Haribó: 1-2 éves lányka. Kölyök volt mikor 
a menhelyre került, azóta is várja,hogy 
megérkezzen számára az igazi gazda. 
Családba ajánljuk. Gyerekek mellé töké-
letes választás.

Csák: 2-3 éves kan. Nyugodt, csendes 
természete van. Mindenkivel kedves. Fe-
leslegesen nem kiabál. Igazi családi ked-
vencnek való.

Iza: 2-3 éves aprócska tacskó keverék 
szuka. 3 babájával sétált az úton mikor 
rátaláltunk. Az elején félős volt, de akit 
ismer, ahhoz már bújik. Akár lakásba, akár 
udvarra is jó döntés.

Csibi: 3,5 éves szuka. Hatalmas pocakkal 
érkezett a menhelyre, mert gazdája ott-
hagyta a háznál. Babáit szépen felnevelte, 
már ők is gazdit keresnek. Nagyon bújós, 
kedves kutya. Családba tökéletes választás.

Luca: 3 éves ivartalanított szuka. Kedves, 
bújós nyugodt. Jól tud együtt élni a többi 
kutyával is, de nagyon szereti ha csak vele 
foglalkoznak.

Dodi: 5 éves kan. Neki még talán soha 
nem volt igazi gazdája. Mindig minden-
honnan elkergették. Már lassan 2 éve a 
menhelyen él. Nagyon nyugodt kutya. In-
kább egyedüli kutyusnak ajánljuk. Tökéle-
tes lenne számára egy idősebb gazdi.

Manó: 1-2 éves szuka. Inkább egyedüli 
kutyának ajánlanánk, mivel igen akaratos 
tud lenni. Sokat kell még tanulnia. Még 
nőni fog, de nem tudjuk mekkora lesz.

Éliás: 2-3 éves ivartalanított kan. Igazán 
energikus. Szeret sétálni. A többi kutyát 
nem nagyon kedveli, de egyedülinek töké-
letes. Nagyon házőrző típus.

Folk est a Tilinkóval!
Január 26-án, pénteken “Folk 

est” lesz A Szabadművelődés 
Házában. A 20 órakor kezdődő 
eseményen a Tilinkó zenekar 
muzsikál, a belépés díjtalan. A 
szervezők szeretettel várnak 
minden érdeklődőt.

Szavazatszámláló 
bizottsági tagok 
jelentkezését várják 

A jelenleg működő szavazat-
számláló bizottságok megbí-
zatása lejár. Amennyiben Ön 
szeretne aktívan részt venni a 
választások lebonyolításában 
és megfelel a jogszabályi elő-
írásoknak, várják jelentkezé-
sét szavazatszámláló bizottsá-
gi tagnak.

Feltétel: Székesfehérváron 
állandó lakóhellyel rendelke-
ző, nagykorú magyar állam-
polgár, aki szerepel a közpon-
ti névjegyzékben és nem áll 
fenn vele szemben a választá-
si eljárásról szóló törvényben 
meghatározott összeférhetet-
lenségi ok.

A jelentkezéseket postai úton 
a Polgármesteri Hivatal Válasz-
tási Iroda (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) címére szemé-
lyesen az Ügyfélszolgálati Iro-
dában lehet benyújtani, január 
31-ig. A nyomtatvány beszerez-
hető az Ügyfélszolgálati Irodá-
ban (Szfvár, Kossuth utca). A 
bizottsági tagsággal kapcsola-
tosan hivatali munkaidőben te-
lefonon is érdeklődhet a 22/537-
135-ös telefonon.

A Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház és Könyvtár 9. al-
kalommal hirdeti meg mese-
író pályázatát, a Tündérszót, 
melyre a 2003. január 1-je és 
2009. december 31-e között 
született gyermekek meséit 
fogadják. A mese mellé csatol-
ni kell a meseíró nevét, szüle-
tési idejét, postacímét és szü-
lei egyikének lehetőleg e-mail 
címét, vagy telefonszámát. A 
pályaművek terjedelme legföl-
jebb 6000 leütés (körülbelül 3 
nyomtatott oldal) lehet. Témá-
jukkal, irodalmi formájukkal 
kapcsolatban nincs semmiféle 

megkötés. Érkezhet e-mailben, 
vagy postai úton 2018. március 

15-ig. tunderszopalyazat@
gmail.com

Gyermekek meséit várjákLégifotó Nap 
Az Óbudai Egyetem Alba 

Regia Műszaki Kara, a Légi 
Térképészeti és Távérzékelési 

Egyesület és a 
Magyar Föld-
mérési, Tér-
képészeti és 

Távérzékelési Társaság közö-
sen szervezi meg február 7-én 
a Székesfehérvári Légifotó Napot 
február 7-én. Az érdeklődők be-
pillanthatnak a különböző terü-
leten dolgozó elméleti és gyakor-
lati szakemberek munkájába és 
megismerhetik azokat az oktató 
iskolákat és szakmai műhelye-
ket, ahol a a légifotókat feldol-
gozzák. A szakmai nap célja, 
hogy a tapasztalatcserén túl a 
légifelvételezés és a drónozás ak-
tuális kihívásait is megvitassák. Szent Sebestyén napi szent mise és búcsú

Január 20-án, 
szombaton, Szent 
Sebestyén napján 
lesz Felsőváros bú-
csúja, amely 1739 
óta Székesfehér-
vár fogadalmi nap-
ja. A fogadalmi 
misét 10 órakor, a 
felsővárosi Szent 
Sebestyén-temp-
lomban Spányi 
Antal, megyés 

püspök celebrál-
ja. A szentmisét 
követően köszön-
tők hangzanak el 
a templom előt-
ti megújult téren, 
majd a felújított 
Felsővárosi Kö-
zösségi Házban a 
búcsú folytatása-
ként fánk, tea és 
forralt bor várja a 
résztvevőket.

Csipkecsodák
Hétfőn dél-

után nyílt 
meg Ger-
gő Katalin 
vertcsipke ki-
állítása a Vö-
rösmarty Mihály Könyvtár Tol-
nai utcai Tagkönyvtárában, 
ahol a hónap végéig a könyvtár 
nyitvatartási idejében láthatják 
az alkotásokat a látogatók.
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 Székesfehérvár a magyar köztudatban Alba Regia, 
a Királyok Városa, ez ugrik be mindenkinek, ha szó-
ba kerül. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy 
a királyi jelző mellett több más (hivatalos) címmel 
is rendelkezik, így pl Fehérvár Sportváros. 

A honi sportélet egyik leg-
jelentősebb fellegvára, ahol 
eredményes élversenyzők és 
csapatok tevékenykednek, 
ugyanakkor sok sportágban 
utánpótlásbázis, tehetségek ki-
meríthetetlen bázisa, időnként 
pedig nem csak hazai, hanem 
nívós nemzetközi események 
remek házigazdája. Mindeze-
ket 2017-ben ékesen bizonyí-
totta, s lesz erre bőven alkalma 
az idei esztendőben is.

 A magunk mögött hagyott 
év legjelentősebb csapatsike-
re az Alba Fehérvár férfi ko-
sárlabdázóinak NB I-es baj-
noki címe és Magyar Kupa 
sikere. Braniszlav Dzunics 
együttese végig uralta az évet, 
megcsinálta azt, amit kizáró-
lag a Szolnok tudott koráb-
ban: a kupagyőzelem mellett 
megnyerte a bajnoki pontva-
dászat alap- és középszaka-
szát, majd az aranyéremig 
menetelt, azaz megcsinálta 
a sportági „Grand Slamet”. 
Bónuszként a nemzetközi ku-
paporondon is olyan messzire 
jutott, amilyen messzire még 
soha, ugyanis a FIBA Europe 

Cup (Európa-kupa) sorozatá-
ban továbbverekedte magát 
az első csoportkörből, s a má-
sodikban is csak egy hajszál 
választotta el a továbblépés-
től, attól a hatalmas bravúr-
tól, hogy a nyolcaddöntőben 
szerepelhessen. Szó szerint 
néhány ponton múlott ez, hi-
szen a csoportgyőztes fran-
cia csapattal azonos mutatók-
kal zárt a fehérvári alakulat, 
mindössze jobb kosáraránya 
billentette a mérleg nyelvét 
a Pau-Orthez felé. Az Alba 
erejét mutatja, hogy az első 
körben legyőzte a másik fran-
cia élgárdát, a Chalont (in-
nen együtt jutottak tovább), 
amely egészen a döntőig me-
netelt. A tavalyi remek sike-
reket 2018-ban nehéz lesz 
felülmúlni, de még megismé-
telni is, mivel nőtt a hazai és 
a nemzetközi konkurencia, 
azonban eddig jó úton jár a 
Dzunics-gárda.

Kis híján bajnok lett a Vi-
deoton labdarúgó csapata is, 
amely kétségkívül a legerő-
sebb játékoskerettel rendel-
kezve a rangadókat többnyire 

meg is nyerte, ám a gyengébb 
ellenfelekkel szemben sok 
pontot tékozolt el, így az ara-
nyat hatalmas meglepetésre 
elorozta előle az előzetesen 
még dobogóra sem várt Bu-
dapest Honvéd. A nyári edző-
váltás után a nemzetközi ku-
paszereplés hozott egy remek 
sikert: a Henning Berg után 
immár Marko Nikolics irá-
nyította Vidi az Európa-liga 
selejtezőjében túljutott egy 
máltai és egy észt csapaton, 
majd a nagynevű, francia 
Bordeaux csapatát is elütötte 
a továbbjutástól, ami az utób-
bi 7-8 év legjelentősebb ma-
gyar nemzetközi klubered-
ménye. Az már más kérdés, 
hogy a playoffban a belgrádi 
Partizan megálljt parancsolt 
Pátkaiéknak, akik eddig az 
aktuális NB I-es szezonban 
is esélyesek az aranyra, a Fe-
rencvárossal futnak nagy ver-
senyt a bajnoki címért, így 
izgalmas tavasz elé nézünk.

A Fehérvár AV19 jégkoron-
gozói továbbra is egyetlen 
magyarként vitézkednek az 
osztrák bázisú nemzetközi 
ligában, az EBEL-ben, vegyes 
sikerrel, de az Ifj. Ocskay Gá-
bor Jégcsarnokot szinte min-
dig megtöltve. Ez önmagában 
sem kis dolog, ugyanis a lab-
darúgókat is megelőzve rájuk 
és a kosarasokra kíváncsiak 

a legtöbben, átlagban több 
nézővel rendelkeznek, mint 
a Videoton. Ezen persze nyi-
lán változtat majd némileg 
az új Sóstói Stadion tavasz 
végére tervezett átadása és 
a piros-kéke esetleges baj-
noki címe, de egyértelmű-
en kijelenthető, hogy Szé-
kesfehérváron a jégkorong 
és a kosárlabda nagyjából 
azonos polcon van jelenleg 
a labdarúgással. Ez inkább 
a két érintett csapat érdeme, 
mintsem a Vidi kritikája. A 
negyedik kiemelt együttes, 
az Alba Fehérvár KC az NB 
I-es női kézilabda bajnokság-
ban 2017-ben a középmezőny 
elején végeztek, a nemzetkö-
zi kupában (EHF-kupa) pedig 
eljutottak a csoportkörig, ta-
vaszig versenyben voltak, de 
a nyolcaddöntőbe jutás már 
nem sikerült. Idén eddig a 7. 
helyen állnak az NB I-ben, 
a Magyar Kupában pedig a 
nyolcaddöntőben járnak.

Öttusázóink tavaly is jól 
teljesítettek, Kovács Sarol-
ta (1 vb-arany, 2 Eb-ezüst,1 
bronz), Demeter Bence (Eb-
győztes lett csapatban) és 

Alekszejev Tamara (egyéni 
vk-és csapat vb-arany, csa-
pat Eb-ezüst) ismét kitett 
magáért, de az utánpótlás is 
szépen bontogatja szárnyait. 
Versenyrendezés tekinteté-
ben ugyancsak van ok a büsz-
keségre, a 2017-es fehérvári 
junior világbajnokságot vá-
lasztották az év legjobb öt-
tusa versenyének! 2018-ban 
felnőtt Európa-bajnokságot 
rendez a város, ami nemcsak 
helyi, országos tekintetben is 
az egyik legrangosabb sport-
esemény lesz. Éppen úgy, 
mint az atlétáknál a Gyulai 
Memorial, amely évek óta tu-
catnyi olimpiai bajnokot, vb- 
és Eb-elsőt vonz a koronázó 
városba. Idén nyáron hason-
lóval számolhatunk.

Az, hogy mennyire gazdag 
és eredményes Székesfehér-
vár sportélete, mi sem jelzi 
jobban, minthogy még leg-
alább ekkora terjedelemben 
lehetne - csak röviden - sorol-
ni a továbbiakat. Reméljük, 
jövőre is ez lesz a legnagyobb 
problémánk, ha sportsikere-
inket összegezzük…

 -mátay-

Királyi sportélet, eredmények és 
esélyek a Királyok Városában

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

bérbe adja az alábbi  
kereskedelmi és vendéglátó egységeit:

82/K. Élelmiszerbolt  Martonvásár. Hunyadi u. 23.  88 m2

87/K. Élelmiszerbolt  Kajászó, Rákóczi u. 60.  355 m2

175/K. Élelmiszerbolt  Zámoly, Táncsics u. 18/A  213 m2

17/V. Italbolt  Nadap, Haladás u. 36.  93 m2

28/V. Presszó  Kajászó, Rákóczi u. 120.  286 m2

39/V. Presszó  Gyúró, Rákóczi u. 51.  192 m2

53/V. Presszó  Seregélyes- Szőlőhegy, Liszt F. u. 1.  203 m2

Vágóhíd  Martonvásár, Béke u. 12.  622 m2

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

Ajka, Devecser
és Környéke

Baja és vonzáskörzete

Békéscsabai regionális

Bicske, Martonvásár
és körzeteik

Bihar körzeti

Budapest

Csorna-Kapuvár

Debreceni

Dél-Borsodi

Dabas Dél-Pest megyei

Dombóvári

Dunaújvárosi

Eger KörzetiEsztergom-Szentendre és térsége

Észak-Pest Megye,
Dunakeszi és térsége

Észak-Pest Megye,
Vác és vonzáskörzete

Félegyházi

Győr Hajdúsági

Hajdúszoboszlói

Heves megyei

Hódmezővásárhelyi

Jászság-Gyöngyös-Hatvan

Kaposvár
és körzete

Karcagi

Kazincbarcikai

Kecskeméti

Kelet-Pest megye

Kiskunhalasi

Komárom megyei

Makói

Miskolc és környéke

Monor-Vecsés térsége

Mosonmagyaróvári

Nagykanizsai

Nógrád megyei

Nyugat-Balatoni

Orosházi

Ózd-gömöri

Pápa és környéke

Pécs és körzete

Siófoki 

Soproni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza Mátészalka

Szarvasi

Szegedi

Szeghalmi

Szekszárd

Szentesi

Székesfehérvár
és körzete 

Szigetszentmiklós
Kis-Duna Mente

Szolnok térsége

Vas megyei

Veszprém
és körzete

Zala megyei

Zalaegerszegi

Zempléni

Helybôl intézzük minden hirdetését, hogy Önnek kényelmesebb legyen!
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NYITOTT POZÍCIÓINK:
• OPERÁTOR
• HEGESZTŐ
•  CSOMAGOLÓ,  

KÉSZLETEZŐ
•  VILLAMOS 

KARBANTARTÓ
JELENTKEZÉS MÓDJA: 

Telefon: +36 22/560–621 E-mail: hr@hu.gestamp.com Cím: 8060 Mór, Akai u. 3.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Operátor kezdő elérhető havi bére 

túlóra nélkül: bruttó 215 000 Ft 
(br. 195 000 Ft alapbér + max. br. 
20 000 Ft havi bónusz eredménytől 
függően) + műszakpótlék: 30%

•  Béren kívüli juttatás  
(nettó 30 000 Ft/hó) 

•  Céges buszjárat
•  Munkatárs ajánlási rendszer  

40 000 – 300 000 Ft/fő
•  Határozatlan idejű szerződés

Felvételi napok:  
Személyesen kedden, szerdán,  

csütörtökön 14:00 órakor
Gestamp Hungária Kft.,   

Személyporta 1.,  
8060 Mór, Akai u. 3.

Várjuk a GESTAMP csapatába!
A GESTAMP Hungária Kft. – a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójaként, közel 100 ipari és gyártó 
vállalattal – globális megoldásokat kínál a hegesztett és hidegen préselt karosszéria elemek tekintetében.

Német tulajdonú autóipari cég, munkatársakat keres 
azonnali kezdéssel, Székesfehérvárra.

Betanított munka, válogatás!
210.000 Ft/hó • 2 műszakos munkarend
• Utazási költségtérítés • Határozatlan idejű szerződés

Érdeklődni a palyazat.palyazat@formeld.com vagy 
a 0670/426-3417-es telefonszámon.

Már lehet 
jelentkezni a 
szeptemberben 
induló képzésekre

A szeptemberben indu-
ló alap-, osztatlan mes-
ter- és mesterképzésekre, 
valamint felsőoktatási szak-
képzésekre 2018. február 
15-ig lehet jelentkezni az 
E-felvételi felületen.

Az online Tájékoztató ja-
nuár végéig várhatóan fris-
sül a hivatalos kiegészí-
téssel, amely tartalmazza 
a megjelenés után történt 
esetleges változásokat. A je-
lentkezés benyújtása előtt 
tehát elengedhetetlen a ki-
egészítés során módosított 
információkat is átnézni, hi-

szen hatással lehetnek a ko-
rábban kialakított felvételi 
stratégiára.

Jelentkezni kizárólag a 
E-felvételi rendszerén ke-
resztül lehet. A felsőokta-
tásba történő jelentkezés 
online felülete a jelentke-
zési határidőig folyamato-
san a jelentkezők rendelke-
zésére áll. A rendszerben 
az adatok elmenthetők, így 
nem szükséges egyszerre 
minden információt meg-
adni, mert az űrlapok kitöl-
tése bármikor folytatható. 
Az E-felvételi használata 
egyszerű és gyors, a szük-
séges dokumentumok csa-
tolása egyszerűbb. Az E-fel-
vételi használatához első 
lépésként regisztrálni kell 
a Felvin. A végleges jelent-
kezéseket legkésőbb 2018. 
február 15-én éjfélig kell 
rögzíteni. A jelentkezés 
hitelesítésének határideje 
2018. február 20. A hitele-
sítés legegyszerűbb módja 
az Ügyfélkapuval történő 
hitelesítés. (forrás: www.
felvi.hu)

Újabb egyetemi vizsgát vezetnek be: minden hallgatót tesztelnek
Bevezetik az országos felsőoktatási kompetenciamérést és bővül a digitális tankönyvtár is az Oktatási Hivatal (OH) 
kiemelt programjának köszönhetően, amely mintegy kétmilliárd forintos uniós támogatásból valósulhat meg. A pro-
jekt célja olyan rendszerek kialakítása, amelyek segítik a diákok felsőoktatásba való belépését és bennmaradását. A 
program az átfogó fejlesztés érdekében a felsőoktatás számos szegmensére kiterjed. (forrás: www.eduline.hu)
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Villanyszerelőket  
keresünk

Jó munkakörülmények,

kiemelt bérezés                       
Jelentkezni:

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

Elektromos berendezés 
gyártására, ipari és 

kommunális kivitelezésére
BETANÍTOTT 

MUNKA 
SZÉKESFEHÉRVÁRON!

Amit kínálunk:
•  Határozatlan idejű szerződés
•  1 műszakos munkarend
•   Fix alapbér + teljesítménybér
•  Cafetéria már a próbaidő alatt is
•  Hiányzásmentességi bónusz
•   Munkába járás támogatása

Jelentkezni lehet: 
betanitottmunka16@gmail.com 

vagy 06-20/234-6272

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés:
a 06-22/574-318  vagy a 

06-20/310-69-44 telefonszámon

EMELT 
BÉRREL

CSÖRGESSEN MEG, VISSZAHÍVJUK!

keres munkavállalókat 

székesfehérvári gyártó 

vállalat több műszakba, 

hosszú távra.

ELVÁRÁSOK: 
8 általános iskolai végzettség, 

több műszak vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: 
versenyképes bér, 

béren kívüli juttatások, 

céges járat, kellemes 

munkahelyi környezet.

Érdeklődni: 06 70/631-9440, 

erzsebet.nagy@opuswork.eu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

GÉPKEZELŐ

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM!

Jelentkezés a jooneam@inotal.hu elektronikus, vagy
az INOTAL Zrt. (8100 Várpalota, Fehérvári út 26.) 
címeken, illetve a +36 88 544 100 telefonszámon.

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat határozatlan idejű
munkaszerződéssel.

JUTTATÁSOK:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 15.000 forint jelenléti bónusz
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - negyedévente minőségi bónusz
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - negyedéves jutalomkeret 25%
 - folyamatos munkarendben 40% műszakpótlék
 - munkábajárás útiköltségtérítés
 - barátságos munkahelyi légkör
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú munkalehetőség

A FEHÉR 
ABLAK K� . 

Guttamásiban (Fejér Megye) 
lévő gyártó üzemébe 

az alábbi munkakörökre 
keres munkatársakat:

gyártósorra betanított 
munkásokat

tehergépkocsivezető 
BE vagy CE tip. 
jogosítvánnyal

targoncavezetőt
Jelentkezni lehet a 

hr@feher-ablak.hu 
e-mail címen.

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

alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

CNC gépbeállító

Feladatok:
•  CNC berendezések programozása beállítása 
•  Az adott munkafolyamathoz a megfelelő szerszám 

ellenőrzése, gépre való felszerelése
•  Gépek működésének biztosítása a gyártási hatékonyság és 

a minőség � gyelembevételével
•  A termelésben résztvevő gépek műszaki állapotának 

felügyelete, beállítása

Elvárások:
•  Legalább középfokú műszaki végzettség;
•  Műszaki rajz olvasása
•  Precizitás, stressz és monotonitástűrés
•  Legalább 2 éves releváns szakmai tapasztalat (autóipari 

tapasztalat előny)
•  2 műszakos munkarend vállalása.

Előnyök:
•  Angol nyelv ismerete

Amit kínálunk:
• Versenyképes fi zetés • Bejárás támogatás • Lakhatási támogatás
•  Modern berendezések, tiszta, kellemes légkör
•  Szakmai fejlődés •  Hosszútávú munkalehetőség

Főként autóipari területen tevékenykedő 
magyar tulajdonban lévő forgácsoló üzem 

CNC gépbeállító kollégát keres.
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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. 

•  technológiai 
csőszerelésben jártas 
csőszerelőket

•  aWi és co hegesztőket
•  szerkezetlakatosokat, 

géplakatosokat
•  németül beszélő 

gépgyártásvezetőt 
és épületgépész 
szerelésvezetőt

keresünk hosszú távú  
németországi munkára  

azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  
germajob@gmail.com 

e-mail címre várjuk, 
bővebb felvilágosítás  
a +36 30 628 6967 

vagy a +49 152 2262 0047 
telefonszámokon.

A BIOFILTER ZRT. 
lepsényi telephelyére 

segédmunkást 

keres 60 l-es hordók 
üzemi mozgatására, 

hulladékok feldolgozására. 

Jelentkezés önéletrajzzal és 
fizetési igény megjelölésével a 

06-23-511-509-es faxon, 
vagy a hr@biofilter.hu 

e-mail címen, 
vagy személyesen a lepsényi 

irodában lehetséges.

VT Metal Kft .
Az alábbi pozíciókba keres munkatársat:

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

Targoncavezető
Feladatok: 
•  Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése, 

üzem és raktár közötti   anyagmozgatás

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

Betanított  gépkezelő
Feladat: 
• NC  marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
•  min.  8 ált. végzett ség 
•  fémmegmunkálás területén szerzett  gépkezelői 

tapasztalat 
•  egészségügyi alkalmasság 
•  3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
•  Kedvező jutt atási csomag 

(mozgóbér, évvégi jutt atás, iskolakezdési támogatás)
•  Cafetéria  nett ó 15.000 Ft/hó
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai

tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
•  Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű 

szerződés
• Aktí v 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 , Humánpoliti ka, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a 

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

FEJÉR ÉS VESZPRÉM MEGYÉBEN
OPERÁTORI MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
hosszú távú, stabil munkára.

versenyképes jövedelem, cafeteria

inGyenes szállás            elŐleG bÍztositása
felszerelt szobák          útiköltséG térÍtés

BŐVEBB INFORMÁCIÓ : +36 20/ 251 33 53 
VAGY KÜLDJÖN SMS-t VISSZAHÍVJUK!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

ÖNTÖDEI GÉPKEZELŐ

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM!

Jelentkezés a jooneam@inotal.hu elektronikus, vagy
az INOTAL Zrt. (8100 Várpalota, Fehérvári út 26.) 
címeken, illetve a +36 88 544 100 telefonszámon.

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat határozatlan idejű
munkaszerződéssel.

JUTTATÁSOK:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 15.000 forint jelenléti bónusz
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - negyedévente minőségi bónusz
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - negyedéves jutalomkeret 25%
 - folyamatos munkarendben 40% műszakpótlék
 - munkábajárás útiköltségtérítés
 - barátságos munkahelyi légkör
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú munkalehetőség

Pályázat építőipari cégeknek
A Központi Statisztikai Hi-

vatal adatai szerint az építő-
ipar teljesítménye több mint 
30%-kal, a szerződések szá-
ma 110%-kal nőtt 
2017 novemberé-
ben. Annak érde-
kében, hogy a jövő-
ben is folytatódjon ez a 
mértékű fejlődés, 20 milli-
árd forintos fejlesztési prog-
ram indul az ágazatban.

Építőipari kis- és közép-
vállalkozások pályázhatnak 
ez év január közepétől tá-
mogatásért. A támogatás fő 

célja a technológiai korsze-
rűsítés, fejlesztés. A pályá-
zat forrását gépek, eszközök 
beszerzésére, és fejleszté-
si szoftverek vásárlására is 
igénybe lehet majd venni.

Az ágazat nagyválla-
latai a Nagyvállala-

ti Beruházási Tá-
mogatási program 

keretében pályáz-
hatnak támogatásért, 

amelyet 2018-tól már meg-
nyitnak az építőipari kivite-
lezők előtt is. (forrás: www.
profession.hu)

Mikor lesz a 2018-as 
tavaszi óraátállítás 
és a tavaszi szünet?

Még több mint két hóna-
pot kell várni a tavaszi szü-
netre, amely 2018. március 
29-től 2018. április 3-ig tart. 
A szünet 
előtti utolsó 
tanítási nap 
2018. márci-
us 28. (szer-
da), a szünet 
utáni első ta-
nítási nap 2018. április 4. 
(szerda). Európában a nyári 
időszámítás március utolsó 
vasárnapján kezdődik, és 
október utolsó vasárnapjá-
ig tart. Emiatt minden év-
ben más dátumra esik, de 
az időpont mindig ugyanaz: 
októberben 3 órakor vissza 
kell állítani, márciusban 2 
órakor előre kell tekerni az 
órákat. Idén március 25-én 
kell majd átállítani az órá-
kat. (forrás: www.eduline.
hu)
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Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

JöJJön hozzánk 
két műszakban dolgozni!

Feladatok:
• CNC gépek kezelése,
• Mérési, dokumentálási feladatok ellátása,
• Szerszám cserék elvégzése,
• Önálló munkavégzés,

elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés,
• Pontosság a munkavégzésben,

előny:
•  CNC gépek beállításában és több éves gyártói környezetben 

szerzett tapasztalat,
• Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,

amit kínálunk:
•  Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
• Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
• Utazási költségtérítés,
• Lakhatási támogatás,
• Szakmai fejlődések támogatása

Elege van a folyamatos műszakból?

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk, csapatunk bővülése és fejlődése 
érdekében keres új munkavállalókat az alábbi munkakörben:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

CnC gépkezelő 

LEGYÉL A MUNKATÁRSUNK!
Munkatársakat keresünk bővülő, műanyag

fröccsöntéssel foglalkozó autóipari üzemünkbe 
KŐSZÁRHEGY-re:

AMIT NYÚJTUNK: 
versenyképes bér • cafeteria • bejárás támogatás

• munkatárs ajánló program • saját állomány

JELENTKEZÉS: az önéletrajzod várjuk a
     hr@simonceg.hu e-mail címre

M Ű A N YAG F E L D O L G O Z Ó

OPERÁTOR
12 órás folyamatos, vagy 8 órás 2 műszakos

SZERSZÁMFELRAKÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
TÖMB/HUZAL-SZIKRA FORGÁCSOLÓ
FRÖCCS-SZERSZÁM KARBANTARTÓ

www.simonceg.hu
www.facebook.com/simonceg

Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!

Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, küldje el
magyar nyelvű fényképes
önéletrajzát az alábbi 
e-mail címre:
allasfehervar@mdlz.com

Tapasztalattal rendelkező munkatársat keresünk 
az alábbi pozícióba székesfehérvári üzemünkbe:

MŰSZAKVEZETŐ
Feladatok:
• termelési terv teljesítése,
•  a műszakban dolgozó operátorok 

koordinálása,
•  kapcsolattartás más termelési 

és egyéb területtel,
•  munkabiztonsági előírások és higiéniai 

követelmények betartása, betartatása,
•  technológiai, munka, csomagolási 

utasítások készítése, betartatása,  
betartása.

Elvárások:
•  középfokú szakirányú végzettség,
•  számítógép felhasználói ismeretek 

(MS Office, előny: SAP ismeretek),
•  többműszakos munkarend vállalása,
•  legalább 1 éves, hasonló pozícióban 

szerzett szakmai tapasztalat 
(termelésirányítás),

•  önállóság, proaktivitás,  
csapatszellem, igény és képesség  
a tanulásra, fejlődésre,

•  alapfokú angolnyelv-tudás előny.

Hegesztési termékek 
értékesítésével 

foglalkozó vállalat

 
munkakörbe keres 

2 fő munkatársat. 
Fényképes 

önéletrajzokat várjuk: 

ÉRTÉKESÍTŐ

info@soyer.hu

Elvárás a 3-5 év releváns szakmai tapasztalat, 
szükséges az angol vagy német nyelvtudás használata. 

A munkába járást Székesfehérvárról cégünk biztosítja.

 Önéletrajzokat a plastobo@plastobo.hu címre várjuk.

pénzügyi-számviteli 
végzettségű ügyintézőt.

Sárbogárdi gyártó cég keres teljes munkaidős, 

Magyarországi betonacél feldolgozó cég keresi leendő 

KARBANTARTÓ-
BETONACÉL FELDOLGOZÓ

munkatársát a Kápolnásnyéki telephelyére

Elvárás:
•  Géplakatos, karbantartó, esetleg valamilyen fémipari 

végzettség, hegeszteni tudás
•  Precíz, pontos munkavégzés,
•  Megbízhatóság, erkölcsi bizonyítvány
•  Több műszakos munkarend vállalása

Amit biztosítunk:
•  Hosszútávú, biztos munkalehetőség
•  Magas jövedelem, szép kártya
•  Ingyenes munkásszálló biztosítása
•  Útiköltség térítés tömegközlekedés esetén 86%, saját autó 

esetében 9 Ft/km

Jelentkezni lehet: 06-22/574-318 vagy 06-20/310-6944

Jelentkezni a

hr@giga2003.hu 
e-mail címen lehet. 

A GIGA 2003 Kft. felvételt 
hirdet több pozícióba.  Keresünk

autóipari tapasztalattal.

5 fő CNC 
gépkezelőt

autóipari tapasztalattal.

1 fő folyamatközi 
minőségellenőrt,

 (hölgyek jelentkezését is várjuk), 
továbbá 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06 70 317 9946

BETANÍTOTT MUNKÁS
Feladatok
•  végtelenített poliészter kötél 

gyártása

Elvárások
•  két műszakos munkarend 

vállalása
•  közepesen nehéz  fizikai 

munkára való alkalmasság 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  munkaterület tisztántartása

Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható 

munkahely
•  kulturált munkakörnyezet
•  teljes munkaidő

Munkavégzés helye
•  Székesfehérvár

A diákhitel-törlesztés 
új, adómentes 
juttatás 2018-tól 

A hallgatói hitelszerződés 
alapján fennálló tartozás tör-
lesztéséhez a munkavállaló 
számára kifizetett juttatás, a 
munkaviszony fennállásá-
nak időtartama alatt a mun-
kavállalót terhelő előírt kö-
telező diákhitel törlesztő 
részlet erejéig, de havonta 
legfeljebb a minimálbér 20 
százalékáig (2018-ban 27 
600 Ft-ig) terjedő összegig. 
forrás: www.forbes.hu
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VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.

A VIDEOTON Vállalatcsoport egyik legdinamikusabban 
fejlődő, főként ipari, automatizálási elektronikai és 
vasút-elektronikai termékeket gyártó tagvállalata.  

Az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

Jelentkezéseket várjuk: VIDEOTON EAS KFT. – Humánpolitika 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 231-es épület
Tel: 22/533-805; 22/533-604; 22/554-094 fulop.brigitta@veas.videoton.hu

AMIT AJÁNLUNK: Versenyképes fizetés • Éves nettó: 180.000 Ft Cafetéria 
• Kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér: az alapbér 10 %-a, jelenléti 
bónusz: havi nettó 7.000 Ft, év végi juttatás, szociális, sport és kulturális 
lehetőségek, iskolakezdési támogatás)• Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 
25.000–50.000 Ft/fő • Térítésmentes szerződéses járat számos településről• 
Premizált dolgozói ötletrendszer • Tiszta, kultúrált, modern, klimatizált 
munkakörnyezet, jó munkahelyi légkör • Határozatlan idejű szerződés• 
Biztos háttérrel rendelkező stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Székesfehérvár

Gépi forgácsoló
FELADATOK: 

•  Tartalék alkatrészek forgácsolási feladatainak elvégzése műhelyrajz alapján
•  Területek karbantartási feladatainak támogatása
•  Elkészült alkatrészek minőségének ellenőrzése

ELVÁRÁSOK:
•  Szakirányú szakmunkás iskolai végzettség (gépi forgácsoló)
•  Minimum 3 éves gyártó környezetben szerzett tapasztalat
•  Műhelyrajz alapján önálló munkavégzés
•  Mérésismeret, mérőeszközök használatának ismerete
•  Munkájára igényes, megbízható, gyors és pontos
•  Hosszú távú, minőségtudatos szemléletmód

ELŐNY:
•  Hegesztői tapasztalat

Műszerész
ELVÁRÁSOK:

•  Szakirányú végzettség 
(rádió-, tv-, számítógép 
műszerész, stb…)

FELADATOK:
•  A termelés folyamán kieső 

termékek javítása. 
Az előírt dokumentumok 
pontos vezetése.

Összeszerelő/gépkezelő
ELVÁRÁSOK:

•  8 általános iskolai végzettség
•  Jó látás és kézügyesség
•  Sikeres felvételi teszt
•  3 műszakos munkarend (5 napos munkahét), 

ezenkívül lehetőség van állandó délutános, illetve állandó 
éjszakás 1 műszakos munkarendben való munkavégzésre is

•  Felvételi bér: 
155.000 Ft (összeszerelő), 165.000 Ft (gépkezelő)

A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás
 egyik meghatározó szereplője, a

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
 érdeklődését, küldje el önéletrajzát, a lenti e-mail címre:

hr@polyax.hu

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐ

munkatársat keres.

FELADATOK:
•  műszakvezető által 

megadott utasítások 
szerinti munkavégzés

•  termelésben való aktív 
részvétel

•  pontos, igényes 
munkavégzés

ELVÁRÁSOK:
•  minimum 8 általános 

végzettség
•  alkatrészgyártásban 

szerzett tapasztalat
•  gépi forgácsolásban 

szerzett tapasztalat
•  2 műszak vállalása

Cégünk 1986 óta működő aktív forgácsoló üzem, főként 
autóipari területen tevékenykedünk. A folyamatos technológiai 

fejlesztésekkel párhuzamosan szeretnénk jelenlegi 80 fős 
csapatunkat lelkes, lojális és kiváló szakemberekkel bővíteni

AMIT AJÁNLUNK:
• hosszú távú, stabil munkalehetőség • versenyképes bérezés

•  bejárási támogatás • tiszta, kulturált, modern munkakörnyezet
•  kellemes légkör, fiatalos csapat

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Székesfehérvár

Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!

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.

Az alábbi pozíciókra várjuk a jelentkezéseket 
székesfehérvári üzemünkbe:

GÉPKEZELŐ,
KARBANTARTÓ
munkatársakat keresünk. 
Amit kínálunk:
•  versenyképes fizetés 

bruttó 150 000–185 000 Ft,
•  átlagon felüli műszakpótlék: 

20% délután, 60% éjszaka,
•  jelenlétösztönző: 

évi bruttó 120 000 Ft  
(havi 10 000 Ft),

•  negyedéves bónusz:  
maximum 42%,

•  bónusz belső dolgozói  
ajánlás esetén: 
bruttó 50 000 Ft,

•  dolgozói ötletek jutalmazása/hónap 
dolgozója (negyedévente  
bruttó 10 000 Ft),

•   élet- és balesetbiztosítás.

Július 1-től 
kötelező lesz az 
online számlázás

Július 1-től minden adó-
zónak és vállalkozásnak 
olyan számlázó rend-
szerrel kell rendelkeznie, 

amely az interneten ke-
resztül folyamatos kapcso-
latban áll a Nemzeti Adó 
és Vámhivatallal. Az on-
line számlázási rendszer 
segítségével a NAV le tudja 
ellenőrizni a vevők áfa-be-
vallását, és abban az eset-
ben, ha egy vevő áfát igé-
nyel vissza, az adóhatóság 
azt is meg tudja vizsgál-
ni, hogy csak olyan szám-
la után igényli-e vissza az 
áfát, amelyet az eladó be 
is fizetett. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)
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A VÁLLALAT BŐVÜL!

GESTAMP-NAP
Legyen Ön is részese a 

Gestamp Hungária Kft . bővülő csapatának!

Jöjjön el személyesen 

ÁLLÁSBÖRZÉNKRE!
•  Időpont: 2018. 01. 27., szombat 10.00
•  Helyszín: Gestamp Hungária Kft .

8060 Mór, Akai utca 3. 
(Belépés a Személyporta 1-en)

•  Gyárlátogatás a robotok világában
•  Tesztí rás, személyes interjú

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Kezeljük jól a stresszt
A stressz a munkanap-

jaink része: a határidők, 
a számtalan projekt, a nö-
vekvő kihívások, a teljesít-
ménykényszer, a munka-
helyi konfliktusok mind 
kibillenthetnek minket lel-
ki és testi egyensúlyunkból.  
Vannak napok, amikor iga-
zán összejönnek a dolgok. 
Ilyenkor nem könnyű meg-
őrizni hidegvérünket, vo-

nuljunk el pár percre egy 
csendes helyre, a rövid szü-
net segít eltávolodni a prob-
lémáktól, és új lendületet ad 
a megoldásokhoz. Hogy ho-
gyan kezeljük a munkahe-
lyi helyzeteket, az nagyban 
függ attól, hogy mivel tölt-
jük a szabadidőnket. Szán-
junk kellő időt a pihenésre, 
feltöltődésre, egyedül vagy 
szeretteink körében, hogy 
idegszálaink kisimulhas-
sanak a felfokozott napok 
után. A rendszeres, 20-30 
perces mozgás energiával 
tölti fel az ülőmunkában el-
fáradt testünket, és segít le-
vezetni a bennünk felgyűlt 
feszültséget is. Törekedjünk 
a legalább hét órányi, mi-
nőségi alvásra, az alvás-
hiány ugyanis nagyban 
rontja koncentráció-készsé-
günket, és rendkívül érzé-
kennyé tesz. (forrás: www.
profession.hu)

Az év első heteiben sokan 
átgondoljuk, mit is várunk a 
következő hónapoktól. 

Álommunkahely, jobb fi-
zetés, előléptetés, rendsze-
res mozgás, egészséges élet-
mód, tökéletes alak, jobb 
kapcsolatok – mindannyi-
an másra vágyunk. Hatal-
mas a különbség azonban 
az álmodozás és a konkrét 
célkitűzés között.

A célokat mindenkinek 
habitusa szerint érdemes 
meghatároznia. Ha időt 

és energiát szánunk arra, 
hogy átgondoljuk, mire vá-
gyunk, akkor céljaink is 
felszínre fognak kerülni. A 
szó elszáll, vagyis ha csu-
pán beszélünk arról, amit 
el szeretnénk érni, sokkal 
kevésbé valószínű, hogy 
megvalósul, mintha ezeket 
a vágyainkat le is írnánk. 
Azáltal ugyanis, hogy né-
hány mondatban rögzítjük 
céljainkat, elképzeljük, vi-
zualizáljuk azokat, és en-
nek tudatában kezdünk el 

cselekedni is. Bár fárasztó, 
és időigényes ez a folyamat 
és nem kevés önismeretet 
is kíván, visszatekintve há-
lásak leszünk magunknak 
ezért a lépésért. (forrás: 
www.profession.hu)

Nagy nap vár több 
tízezer diákra

Szombaton tartják a közép-
fokú felvételi központi írásbeli 
vizsgáit a 8 és a 6 évfolyamos 
gimnáziumokba, továbbá a 9. 
évfolyamra és az Arany Já-
nos Tehetséggondozó Prog-
ramba jelentkező diákoknak 
- közölte az Oktatási Hivatal. 
A 9. évfolyamon az írásbeli-
re 54 ezer diák jelentkezett; 
a 6 évfolyamos gimnáziumi 
vizsgán mintegy 8600-an, a 
8 évfolyamoson csaknem 6 
ezren vesznek részt. (forrás: 
www.eduline.hu)

Tűzzünk ki célokat!

A magyar nyelvű 
fényképes pályázatokat fizetési 
igény megjelölésével várjuk az 

illes.hajnalka@textradekft.hu 
e-mail címre!

Elvárások:
•  Szakirányú középfokú végzettség 

(pénzügyi, számviteli)
•  Vonatkozó jogszabályok napra-

kész ismerete, és a változások 
folyamatos nyomon követése

•  Problémamegoldó és stressz tűrő 
képessége átlagon felüli

•  Határozott, hatékony, energikus 
személyiség

•  Jó kommunikációs, kapcsolat-
teremtő és együttműködési 
képességgel rendelkezik

•  Munkáját precizitás, pontosság 
jellemzi

Előnyt jelent: 
Mérlegképes könyvelői végzettség

Hazánkban közel 350 főt
 foglalkoztató vállalat 
csapatába keresünk 

pénzügyi, számviteli 
területre munkatársat.
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Művészet- 
kultúra

10

amatőrVersírópályázat

Csak kapkodtuk a fejünket,
hogy milyen rengeteg különleges, gyönyörű és egyedi vers érkezett hozzánk! De tényleg!

Köszönjük minden pályázónak!

Kérjük, szavazzon Ön is a legszebbre a facebook-on január 19–29-ig!
Most a 15 fős zsűrinké a feladat, hogy felállítsanak egy sorrendet.

Aztán január 19-én a facebook oldalunkra kitesszük az általuk legjobbnak ítélt 3 verset. Ott pedig majd szavazni lehet a legjobban tetszőre.

S legvégül a zsűri és a lájkos szavazás helyezéseit összefűzve fog kialakulni a végleges eredmény, 
melyet a február 2-i újságunkban teszünk közzé, illetve természetesen a facebook oldalunkon is.

Keressék január 19-29 között facebook oldalunkat és segítsenek 
eldönteni, melyik vers nyerje meg Önök szerint a versenyt!
Szóval... Köszönjük a pályaműveket, 

s várjuk a facebook-os szavazást! Székesfehérvár és körzete Szuperinfó

Hih
ete

tle
n!

!

A legjobb díszlet és jelmeztervező 2017
A Látványtér 2017 szakmai ki-

állításának keretében adta át Az 
Év Díszlettervezője és Az Év Jel-
meztervezője szakmai díjakat. 
Az Év Díszlettervezője elisme-
rést Antal Csaba kapta, aki a szé-
kesfehérvári Vörösmarty Szín-
ház Carmen című előadásának, 
illetve a Vígszínház Hamletjé-
nek terveivel nevezett a verseny-
re. Az Év Jelmeztervezője pedig 
Szűcs Edit, ő a Miskolci Nemzeti 
Színház La Mancha lovagja és a 
Trafó Autonóm zóna előadásá-
nak jelmezeivel mérettette meg 
magát. (forrás: kulturpont)

Angliába vihetik a 940 éves óriás képregényt
Több mint kilenc évszá-

zados történetében először 
állítják ki Nagy-Britanni-
ában a bayeux-i kárpitot, 
Anglia normann meghódí-
tásának történelmi forrása-
ként is nyilvántartott hím-
zett „képregényét”. A The 
Times című konzervatív 

brit napilap szerdai beszá-
molója szerint a normandiai 

Bayeux múzeumában kiál-
lított páratlan műalkotás 
időleges átadását Emmanu-
el Macron francia elnök je-
lenti be csütörtökön, amikor 
Theresa May brit miniszterel-
nökkel találkozik az angliai 
Sandhurst katonai akadémi-
áján. (forrás: origo)

Rajzok a gitártokból 

1989 óta ünnepeljük meg janu-
ár 22-én, annak emlékére, hogy  
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Csekén a Him-
nusz kéziratát. Ez idő tájt számos 

kulturális és művészeti rendez-
vényt tartanak. E naphoz kapcso-
lódva adják át a magyar kultúrával, 
továbbá 1993 óta a pedagógusok-
nak járó kitüntetéseket is. 

A Cseh Tamás Archívum és a 
Gross Arnold Galéria szervezé-
sében január 26-án, pénteken 
19 órakor Cseh Tamás grafi-
káiból nyílik kamara-kiállítás 
a Gross Arnold Galériában. 
Idén január 22-én lenne 75 éves 
Cseh Tamás, Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas magyar zeneszer-
ző, énekes, színész, előadó-
művész, rajztanár. Közismert 

előadóművészi, énekesi mun-
kássága mellett kevésbé volt is-
mert képzőművészi tehetsége. 
(forrás: kulturpont) 

Január 22 – A Magyar Kultúra Napja 

 Hihetetlen összeget egy Picassóért 
Pablo Picasso egy 1937-es festménye lesz a sztárja a Sotheby’s impresszionista és modern művészeti alkotásokat felvonultató 
február 28-i aukciójának Londonban: a műtárgypiacon most debütáló alkotás leütési árát 36,5 millió fontra (12,6 milliárd forintra) 
becsülik  Picasso . Femme au béret et a la robe quadrillée (Nő sapkában és kockás ruhában) című képét .
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Naperőmű épül a Duna mellé 
Hamarosan épülhet Magyarország egyik legnagyobb naperőműve Százhalombattán, a MET Csoport 
jóváhagyta a 17,6 megawattos Dunai Solar Park beruházási döntését. A napelempark része a cégc-
soport megújuló energiatermelési stratégiájának. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

Részletek az üzletben. Az árak az áfát tartalmazzák. Tel.: 20/356-4495, Tel./Fax: 22/389-007, Nyitva tartás: H-P: 900-1800, Szo: 900-1300 
e-mail: butorhaz@szivarvanynet.hu web: www.fehervarbutorhaz.hu

FEHÉRVÁR BÚTORHÁZFEHÉRVÁR BÚTORHÁZFEHÉRVÁR BÚTORHÁZ
Székesfehérvár, Őrhalmi u. 9.

Utolsó darabos termékeink akár 40% kedvezménnyel elvihetők!

Otthona kényelme

akár 40% kedvezménnyel

kényelmekényelmeOtthona Otthona 

Franciaágy
már 59.900 Ft -ért

ágyneműtartóval 
41.300 Ft 

Gyerekheverő  

ágyneműtartó nélkül 
36.000 Ft

Kanapé
már 85.000 Ft -ért

Sarokülő 172.900 Ft helyett
most csak 139.900 Ft -ért
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Étkező 6 székkel 
79.900 Ft

2 méteres 
blokk konyhák 
ajándék 
mosogató-
tálcával 
74.900 Ft -tól!

Tripláztak a konjunktúrában a készházasok
Begyűrűzött, és két év alatt 

több mint 300 %-os forgalom-
növekedést eredményezett a 
készházpiacon a csökkentett 
lakásáfát kihasználni igyekvő 
vásárlók rohama.

Míg 2015-ben 300, tavaly 
már körülbelül ezer készház 
épült, de a keresletnövekedés 
valójában ennél is nagyobb, 
csak azt egyelőre nem képesek 
a szakcégek kivitelezni már. 
Ennek egyrészt a szakképzett 
munkaerő hiánya az oka. Az 

érdeklődés még mindig foko-
zódik, a potenciális megren-
delők egy részét azonban már 
elriasztják a hirtelen megnöve-
kedett költségek, amelyek ösz-
szességében 8-10 millió forint-
tal emelték meg egy klasszikus, 
azaz 100-120 négyzetméteres 

földszintes készház büdzsé-
jét (ebben már a telekvásárlás 
ára is benne van).  A telkek or-
szágszerte igen eltérő, 5–30 % 
közötti mértékben vagy efö-
lött drágultak, a munkaerő ára 
50 %-kal lett magasabb, és a 
2016-ban még négyzetméte-
renként 220-250 ezer forint kö-
zött mozgó készházárak előbb 
250-270 ezerre, újabban meg 
már 300 ezer forint közelébe 
emelkedtek. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Dekorálj szigetelőszalaggal
Sok mindent egyedivé vará-

zsolhatsz egy hagyományos 
ragasztószalaggal a lakásban:

Kiürült üvegekből készít-
hetsz dekoratív vázákat. A 
tárolódobozok is újjászület-
nek egy-egy színes ragasztó-
csíktól. A ruhacsipesz is pil-
lanatok alatt stílust kaphat. 
A tanulás sem lesz unalmas, 
ha a füzet egyedi külsőt ölt. 
A könyvjelzők, ajándékkár-
tyák vagy jelölőcímkék is jól 
viselik magukon a szigetelő-
szalag színjátékát. A kony-
hai tárolókat nem csupán 
öltöztetheted, de könnyeb-
ben meg is különböztethe-
ted egy-egy csíknak hála. Adj 

sajátos hangu-
latot a fehéren 
hagyott kép-
kereteknek! 
És a virág-
cserepeket se 
hagyd ki a játékból! (forrás: 
otthonokesmegoldasok)

Térelválasztó üvegfalak
Az üveg tetszőlege-

sen dekorálható, ki-
használhatjuk hő és 
hangszigetelő képes-
ségeit is. Az üveggel 
történő térelválasztás 
során a fény megtartá-
sa fő szempont. A be-
tekintés megengedése 
vagy megakadályozása 

minden esetben szaba-
don választható a kü-
lönböző üvegtípusok 
és dekorációs techni-
kák alkalmazásával, 
sőt, az okosüveg meg-
jelenésével ezek kom-
binációja is egyre in-
kább elterjed. (forrás: 
lakberinfo) 

Mitől függ a fűtésdíjunk?
A fűtésköltség  több dologtól is függ. Függ a ház 
hőszigetelésétől, a beépített anyagoktól és annak 
kivitelezési minőségétől, a fűtési rendszertől, tájo-
l ástól.Egy modern,  k iemelten energiatakarékos 
családiház éves szinten akár 400 ezer forintot is 
megtakaríthat Önnek és Családjának, csak a fűtés tekintetében.
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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

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

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

Liam Neeson újra Jedi lehet
Liam Neeson még a Baljós árnyakban alakította a hősi halált halt Qui-Gon Jinn karakterét, aki Obi van Kenobinak (Ewan McGregor) volt a mes-
tere. A filmstúdió most azt tervezi, hogy Obi van Kenobinak egy saját előzményfilmet készít, ahol elengedhetetlen, hogy a mester is feltűnjön. 
Erről kérdezték a színészt, aki nem zárkózott el annak a lehetőségétől, hogy újra feltűnjön egy Star Wars-filmben. – Most hallok erről először. 
Egyelőre senki nem keresett meg, de tudom, hogy a Star Wars világában bármi elképzelhető. Az első epizódban, a Baljós árnyakban meghalt a 
karakterem, de mint tudjuk, a Jedik képesek rá, hogy visszatérjenek. Meglátjuk – mondta Liam Neeson. (forrás: borsonline.hu)

Barbra Streisand és James Brolin – 19 éve együtt
Manapság egyre több 

kapcsolat végződik válás-
sal, így mindig öröm olyan 
párokról hallani, akik va-
lóban kitartottak egymás 
mellett úgy, ahogy azt az es-
küjükben megígérték. Hosz-
szú út vezetett a színésznő 
boldogságához, végül csak 
akkor találta meg, amikor 
már 50 éves is elmúlt. Ek-
kor találkozott ugyanis je-
lenlegi férjével, akivel már 
19 éve házasok. Barbra sze-
rint egy kapcsolatban és 
egy boldog házasságban 

elengedhetetlen a kedves-
ség és az őszinteség: ezek 

az alappillérek. (forrás: li-
fe.hu)

A rajongók is 
kiakadtak 

Decemberben hördültek 
fel Victoria Beckham köve-
tői, amikor az énekesnőből 
lett divattervező legújabb 
kollekcióját mutatta be az 
Instagramon. A fotókon egy 
szinte csontsovány modell volt 
látható, sokan meg is kérdez-
ték, nem beteg-e véletlenül.

A kommentcunami most 
újra kitört: David Beckham 
felesége ezúttal is egy nád-
szálvékony modellt válasz-
tott új tervezésű szemüveg-
keretének reklámozásához.

„Anorexia. Szörnyű min-
ta ez a gyermekeink számá-
ra. Szégyelld magad, Victo-
ria Beckham!” – írta valaki a 
képhez. (forrás: life.hu)

Gordon Ramsay fia  
a sztárséf kiköpött mása

Gordon Ramsay már négy-
szeres édesapa: három lánya 
van, Matilda, Megan és Holly, 
illetve egy fia, Jack. A lányok 
inkább az anyukájukra ha-
sonlítanak, Jack azonban 
kiköpött Gordon - legújabb 

közös fotójukon szinte ik-
reknek tűnnek híres apjá-
val. Jack kiskora óta nagyon 
emlékeztet a tévés szakácsra 
tüsi, szőke haja, kék szemei 
és jellegzetes arcformája mi-
att, azonban most, hogy fel-

nőtt férfi lett, már 
alig lehet megkü-
lönböztetni őket 
egymástól. Az 
Instagramon gyak-
ran posztolnak ki 
közös fotót, amin 
jól látható, milyen 
egyformák. (for-
rás: femina.hu)

Fájával beszélget Stone
Az 59 éves színésznő el-

képesztő vallomást tett: so-
sem akarja többé magányos-
nak érezni magát, így ha épp 
nincs vele senki, akkor is be-
szél valamihez. A színésznő-
nek 2001-ben agyvérzése volt, 
az orvosok öt százalék esélyt 
adtak neki a túlélésre. Fontos 
műtéteken esett át, s két év-
be telt, mire újra megtanult 
járni, beszélni és olvasni. So-
kan magára hagyták a nehéz 
időkben, s úgy érezte, mun-
kát sem ajánlottak neki emi-
att. – Senkinek sem kellett egy 
roncs, egyedül maradtam. Az-
óta visszatértem a filmiparba, 
de ha egyedül vagyok, a fám-
hoz beszélek, ő nagyszerű, és 
az illata is remek – mondta 
Stone. (forrás: borsonline.hu)

Még Meryl Streep sem tudja 

A 68 éves színésznő 
Jimmy Kimmel vendége 
volt, aki egy látszólag köny-
nyűnek tűnő kvíz elé állí-
totta. Azt kellett volna fel-
sorolni, mely szerepeiért 
jelölték Oscar-díjra, de még 
arra sem tudott helyesen vá-
laszolni, hogy melyik volt 
az első film, ami miatt ez a 
megtiszteltetés érte. Streepet 

egyébként összesen 20 al-
kalommal jelölték az arany 
szobrocskára, ebből hármat 
sikerült megkaparintania. 
Ezeket valószínűleg fejben 
tartja, de a többi jelölés már 
nehézkesen ment, mikor egy 
perc alatt fel kellett sorolnia 
az összeset. De ettől még na-
gyon-nagyon szeretjük őt! 
(forrás: nuus.hu)



2018. január 19.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó    13

JANUÁRI AKCIÓ 
A KoNtAKt optIKÁbAN!
•  Szemüvegéhez a SzemüveglencSéket ajándékba adjuk! 

(egyfókuszú és tükröződésmentesített szemüveglencse)

•  VARILUX 1+1 AKCIÓ!
IngYeneS kOmPjÚteReS SzemvIzSgálat! 
(a vIzSgálat áRát a SzemüveglencSe áRábÓl leSzámÍtjuk!)

Az akciós hirdetés nem teljes, a részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy telefonon! Az akció január 31-ig érvényes!

Szfvár, várkörút 42. (a Travel utazási iroda mellett)  
tel.: 30/ 478- 8972, vagy 22/ 321-196
nyitva: h–P: 9–18, Szo: 9 12 ebédidő: 12.30–13.30 - ig

A tavaszi divat alapdarabja
A divathe-

tek egy-két lé-
péssel mindig 
megelőzik az 
aktuális szezon 
trendjeit. Több-
szörös irány-
m u t a t ó k é n t 
működnek, hi-
szen a legújabb 
k o l l e k c i ó k -
ról adnak hírt, 
ugyanakkor a 
divatbemuta-
tók résztvevői is igyekeznek 
a legfrissebb irányzatoknak 
megfelelően felöltözni.

Abból, hogy egy-egy be-
mutatón mit visel a divat-
világ krémje, sok minden 

leszűrhető. Pá-
rizsban, a divathét 
alatt például feltű-
nően sokan jelen-
tek meg blézerben 
vagy zakóban. A 
kifutókon és az 
üzletek új kollekci-
ós darabjai között 
egyaránt megsza-
porodtak az efféle 
ruhadarabok, eb-
ből pedig már most 
leszűrhető, hogy a 

tavaszi szezon egyik kedven-
cével állunk szemben. (for-
rás: nlcafe.hu)

Különleges hír látott nap-
világot: filmet készítenek a 
friss jegyespár életéről. A 
hírek szerint már zajlanak 
a castingok, és első körben 
mindenki arra kíváncsi: va-
jon ki fogja alakítani a két 
főszereplőt? Erre sajnos 
még nincs válasz, de azt 
azonban már tudjuk, hogy 
a film a Harry & Meghan: 
The Royal Love Story címet 
fogja viselni. 

A film pont úgy fog kez-
dődni, ahogy a szerel-
mesek kapcsolata is: egy 
vakrandinak köszönhe-
tően ismerkedtek meg, 
és innen jutottak el a 
találkozgatásokon keresz-
tül az eljegyzésig. Még 
csak tegnap jelentették be 
az örömhírt, de már szinte 
az egész világ fel van villa-
nyozva az ötlettől. - írta meg 
a Us Weekly. (forrás: life.hu)

Már nem Ronaldo a világ 
leggazdagabb focistája!

Mary J. Blige  
szülinapi meglepetése

A hip-hop soul kilencsze-
res Grammy-díjas királynő-
jét a 47. születésnapjára lepték 
meg a csillaggal a Hollywoodi 
hírességek sétányán. „Mindig 
szerettem énekelni. Segített 
nekem a negatív dolgokkal és 
mindazokkal a rossz dolgok-
kal szemben, amik az ottho-
nom falain túl, az utcán történ-
tek.” – mondta, az érzelmesre 

kerekedett ceremónián. Az 
ünnepségen részt vett Blige 
régi barátja és mentora, Sean 
Combs, vagyis Puff Daddy is, 
aki szintén méltatta az éne-
kesnőt, aki 25 évnyi éneke-
si karrier, nyolc multi-plati-
na és 50 millió eladott lemez 
után már színésznőként is 
ki-kipróbálja magát. (forrás: 
nuus.hu)

Faiq Bolkiah még nem vi-
lághírű sportoló. Nem akko-
ra sztár, mint Ronaldo, Messi 
vagy Neymar, mégis több pén-
ze van, mint nekik. Jelenleg a 
Leicester City U23-as csapatát 
erősíti. A középpályás futballis-
ta nevét még nem sokan isme-
rik, hiszen még csak 19 éves, 
most építi a sportkarrierjét. Ám 
ennek ellenére, nagyobb va-
gyonnal rendelkezik, mint a 
közismert és befutott futball-
játékosok. Hogyan lehetséges 
ez? Természetesen, nem önerő-
ből. Faiq ugyanis Brunei szul-
tánjának unokaöccse, vagyis 
a világ leggazdagabb uralko-
dócsaládjának tagja. A 19 éves 
fiúnak tehát többmilliárdos va-
gyona van. 

Éppen ezért nem is fukar-
kodnak, ha valamit szeretné-
nek megszerezni. Egy szüli-
napi bulira például meghívták 
Michael Jordant, aki 17 millió 
dollárért cserébe jelent meg az 
eseményen - írta meg a Mirror. 
(forrás: life.hu)

Film készül Meghan Markle és Harry herceg életéről
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Garantált 
41.000 példány
Székesfehérvár összes postaládájában és  
24 vidéki terjesztési ponton, hogy
ÖN ÉS VÁLLALKOZÁSA
a legismertebb legyen.

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: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., 

8200 Veszprém, Házgyári út 12. 
Felelős kiadó:   

Heffler György és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók 

Főszerkesztő: Heffler György 
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna 
Szerkesztőség és postacím: 

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

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, Fehérvárcsur-
gó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kápolnásnyék, 
Kincsesbánya, Kőszárhegy, Lovasberény, Magyaral-
más, Mór, Pákozd, Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, 

Sukoró, Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  szerda 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: szekesfehervariszuperinfo@maraton.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirde-
téseket felhasználni tilos! A kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi ságáért, 
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, 
az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 
és hátrányokat a megrendelőre hárítja.
A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek 
tartalmának szerkesztésére és közlésére.

Székesfehérváron, Toronysoron, 2 szo-
bás, erkélyes jó állapotú lakás eladó
tel:06-20/341-5653

Cégünk közel 400 munkavállalót
szállásoltat országszerte.

Jelenleg

SZÉKESFEHÉRVÁRON
keresünk

HOSSZÚ TÁVRA
kiadó ingatlanokat

munkavállalóink számára.

Bérbeadók jelentkezését a
20/967-3093-as

számon várjuk munkanapokon
8 és 16 óra között.

LAKÁS

Apró

Németországban, Passau közelében
városi, lakóparki 1 szobás lakás csodás
panorámával, 13,8 millió Ft-ért teljes
ügyintézéssel eladó. A lakás jól kiadha-
tó. Munkalehetőségek, egyetemek, sí-
környék. 06-30/2065920,
+4917676867515

Eladó a Kelemen Béla utcában
4 emeletes 4. emeletén,

egy franciaerkélyes, 2 szobás lakás.
Irányár: 14,3 MFt. Tel.: 06-30/348-9098

Öreghegyen eladó 105 m2-es nappali+
3 szobás, dupla fürdőszobás lakás, ga-
rázzsal! 06-70/770-9797

Belvárosban 95 m2-es, Öreghegyen
105 m2-es lakás teremgarázzsal eladó.
20-9160-575

Belvárosban eladó 62 m2-es, 5. emele-
ti, felújított, erkélyes panel lakás! 06-
70/388-8809

A városközpont közelében eladó egy
magasföldszinti, 2 egész szoba + 2 ga-
lériás, jó állapotú, cirkófűtéses lakás.
Irányár: 22,5 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

Úrhidán, 115 m2-es, 3 szobás családi
ház eladó: 11,5 M Ft. Tel: 06-30/631-
0177

Eladó 2 szobás, erkélyes, I. emeleti, fel-
újított belvárosi lakás tel:06-20/313-
7872

Több eladó lakással rendelkezek belvá-
rosban és közelében, különböző para-
méterekkel. 06-20/257-6164

Székesfehérváron keresek eladó la-
kást készpénzfizetéssel! 06-70/770-
9194

TELEK

Székesfehérvár, Öreghegyen, Tarnócai
u. 33. összközműves 1281m2-es telek
eladó. 06-20/327-2905

KIADÓ INGATLAN

Kétszoba hallos, berendezett, felújított
lakás első emeleten Skálával szemben,
ideális elhelyezkedéssel, számlaképe-
sen, hosszútávra kiadó. Tel:06-30/649-
8893 16 óra után

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

• Agárdon 948 nm-es telken, 3 szobás
ház pincével, garázzsal: 29,6 M Ft.
Tel: 06-70/412-4145

• Tóvárosban, 2 szobás erkélyes,
felújítandó, 9. em.-i lakás eladó: 13,5
M Ft. Tel: 06-70/469-3360

• Alsóvárosi65 nm-es önálló, felújítan-
dó családi ház garázzsal eladó: 16,9
M Ft. Tel: 06-70/461-9830

• Maroshegyen 2 szobás, 57 nm2-es,
csúsztatott zsalus lakás eladó: 13,5
M Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Feketehegyen n+3 szobás ikerház
jobb oldali egysége garázzsal eladó:
30 M Ft. Tel: 06-70/412-5115

• Belváros közeli 56 nm-es, 4. em-i
felújított téglalakás eladó: 16,92 M
Ft. Tel: 06-70/412-3520

• Gárdonyi1921 nm társasház építésre
telek geotermális vezetékkel eladó:
11,5 M Ft. Tel: 06-70/412-4145

• Feketehegyi2001-es, szép állapotú,
n+2 szobás ikerház, 2 garázzsal el-
adó: 28,9 M Ft. Tel: 06-70/469-3395

10.200.000Ft-ért 1+2 szobás gázfűté-
ses lakás Várpalotán
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2847
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Belvárosban I.emeleti 3,5 szobás
95m2-es felújítandó gázfűtéses téglala-
kás 22.990.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2844
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Maroshegyen 1204m2 építési telek
10.900.000MFt
www.otlethazingatlan.hu Kód:S876
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

7.000.000Ft-ért Várpalotán 1 szobás,
erkélyes I.emeleti gázfűtéses téglalakás
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2846
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Eladó-kiadó családi házakat, laká-
sokat keresünk Székesfehérváron -
környékén Ötletház Ingatlan-Hiteliro-
da, Sütő 8. tel.:06-20/5944-027

Székesfehérvár, Horgász dülőben zárt-
kerti, 800 m2-es ingatlan (villannyal,
fúrtkúttal, gyümölcsfákkal, pincével) el-
adó. Irányár: 2,6 MFt. 06-20/938-0477

Öreghegyen eladó és kiadó ingatlano-
kat keresünk ügyfeleinknek . 20-9160-
575 www.oreghegyi.hu

Székesfehérváron családi házat vagy 3
szobás lakát vennénk. 06-20/316-2441 Lengyel diószén (Bogdanka, 6800 kcal/kg): 68,0 Ft/kg

Lengyel diószén (Silésia, 6600 kcal/kg): 69,0 Ft/kg
Lengyel diószén (Ziemowit, 6000 kcal/kg): 67,0 Ft/kg
Lengyel borsó (Jankowice, 6900 kcal/kg): 67,0 Ft/kg
OOOrrrooossszzz fffeeekkkeeettteee dddiiióóóssszzzééénnn (((666444000000 kkkcccaaalll///kkkggg)))::: 59,0 Ft/kg
Cseh barna diószén (Ledvice): 48,5 Ft/kg
Cseh barna diószén (Herkules): 46,5 Ft/kg
Cseh barna daraszén (Ledvice): 48,0 Ft/kg
Cseh barna daraszén (Herkules): 43,5 Ft/kg
Lengyel barna kockaszén: 34,0 Ft/kg
Cser aprított tűzifa: 35,0 Ft/kg
Gyertyán aprított tűzifa: 35,0 Ft/kg
Akk
y
kác aprított tűzifa: 40,0 Ft/kg

Szamba alágyújtós: 350 Ft/db
Az árak 2018. január 18-től február 1-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek,

tartalmazzák az áfát, a gépi rakodás és mérlegelés költségét.

Székesfehérvár
Vásártéri út 1/A.
Tel.: (22) 338-484
Nyyyitva: H-P: 8-16 óráiiig

Aktuális tüzelőkínálatunk lakosság részére!

Albérlet hölgynek! Székesfehérváron
családi házban különbejáratú, felújított,
bútorozott, gépesített, padlófűtéses egy-
szoba összkomfort kiadó. Automata ka-
pu, kocsibeállással. 06-20/545-8995

Székesfehérvár, Rákóczi úton eladó
kétszoba hallos lakás: légkondival, sa-
rokkáddal, új ajtókkal, parkettával, tapo-
sóval. Ár: 16,7 MFt. Érd:06-20/57-66-
633

Székesfehérváron kisház egy nem do-
hányzó személy részére kiadó. Tel:06-
20/284-3767

GARÁZS

Garázs eladó vagy kiadó Szfvár. Károly
János 30. 16 m2 zárt udvarban. Tel:06-
20/995-1677

Belvárosban, Ady Endre utcában ga-
rázs eladó. 06-30/426-8006, 06-22/
323-469

Garázs kiadó Deák Ferenc utcában,
frekventált helyen.06-31/3109-150

CSALÁDI HÁZ

A Virág Benedek utcában eladó
egy nappali +3 szobás, jó állapotú
ikerház, garázzsal, kicsi telekkel.
Irányár: 39,8 MFt. Tel.: 06-30/348-9098

Szabadbattyánban eladó egy lakható
állapotú, vegyes falazatú, kétszobás
családi ház 7,9 M Ft-ért. Tel: 06-30/
348-9098

Eladó Fehérvár környékén, 601 négy-
szögöl telken 60m2-es gáz -cserépkály-
ha fűtéses családi ház. Irányár: 6,5MFt
Tel:06-70-663-2750, 06-70/235-9522

Székesfehérváron, Maroshegyen nagy
családi ház betegség miatt 34,9MFt-ért
eladó. Panel beszámítható. Tel.:06-20/
336-0545

Öreghegyen egyszintes, újszerű 3 szo-
ba nappalis, 2 garázsos ház eladó. 20-
9160-575, www.oreghegyi.hu

Felsővárosi 5 szobás újszerű családi
ház és felújított 3 szobás ház eladó. 06-
30/415-0398

Sárkeresztesen eladó 110 m2-es, 4
szobás családi ház, 989 m2-es telekkel!
06-70/776-8388

Enyingen 100m2 családiház centrum-
ban, 720m2 telekkel, garázzsal eladó.
Ár:6,7MFt 06-20/958-1261

Maroshegyen eladó 2000-ben épült,
100 m2-es családi ház! 06-70/388-
8809

Maroshegyen eladó új építésű, nappali
plusz 4 szobás, ikerház, Ár: 38,49 MFt!
06-70/770-9797

Öreghegyen 128 m2-es ikerházrész ga-
rázzsal, kerttel eladó. 20-9160-575

Bodajkon 3 szobás téglaház eladó: 6
M Ft. Tel: 06-30/631-0177

Köfémen eladó 49 m2-es, 2 szobás, 3.
emeleti panel lakás, Ár: 13,99 MFt! 06-
70/776-8388
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BÚTOR

Bicskére, munkahelyi étterembe szakácsot és
pultostkeresünkazonnalikezdéssel.Versenyképes
jövedelem, heti 5 munkanap, ingyenes étkezés,
munkaruha támogatás. A fényképes önéletrajzo-
katakarrier93@yahoo.come-mail címrevárjuk!

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

Eladó stil bútorok, férfi íróasztal, Tonet
székek, asztal, ebédlőasztal, magas-
támlás székek, tálaló faragott, órák ru-
gósak. 06-22/323-469

Alig használt ágyneműtartós kanapé
(180 cm) 5.000 Ft-ért eleadó. Tel:06-
22/311-538

ÁLLÁST KÍNÁL

Kádfényezés beépített állapotban ga-
ranciával. 06-20/9262-060

Metamorf- masszázs tanfolyam Veszp-
rémben január 28-án. Bach- virágterá-
pia február 2–4. Szimbólumterápia feb-
ruár 24–25. Kineziológia március 3. Ér-
deklődni: +36-20/944-0984, marianna-
tourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

GÉP, SZERSZÁM

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

Betonkeverő (új 150-250 l) ipari gép,
több év garanciával eladó 06-20/627-
0738

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció január 1–31-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

ÉPÍTŐANYAG

Egyéni vállalkozó kőműves munkát vál-
lal, építés, bontás, térkövezés, nyílászá-
rók beépítése. Tel.: 06-70/603-1306

Tel: 06-30/20 40 990

Családi házak építése,
felújítása

Generál kivitelezés

SZOLGÁLTATÁS

SZOBAFESTÉS
06-20/332-5277

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

Belváros közeli tégla, 34 m2-es lakás
eladó. 20-9160-575

Masszázstanfolyam indul Székesfe-
hérváron február 04.-én (35e Ft + akci-
ók) külföldi munkavállalásra is alkal-
mas! www.vitalitasiroda.hu, 70-330-
4694

RÉGISÉG, ÉKSZER

Nyugdíjas gyűjtő vásárol ezüst és papír
pénzeket, kitüntetéseket, rés tárgyakat,
katonai dolgokat, trófeákat, könyvet, bé-
lyeget, szódásüveget, órákat, porcelánt,
szobrokat stb. tel:06-20/803-2583

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Telefon: 06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

Év eleji akció
Hajdúszoboszlón!
3 éjszaka
13 500 Ft*
4 éjszaka
17 000 Ft*
7 éjszaka
21 000 Ft*

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

Festményeket, porcelánokat,
ezüst tárgyakat, ékszereket, órákat,

teljes hagyatékot vásárolok.
06-70/388-1389

Tűzifa! Vegyes, kemény 12000 Ft/m3,
aprítva, szállítással. 06-30/3068-268

Burkolást (csempézés, járólapozás),
festést, lamináltparkettázást vállalok
(panellakások, családi házak) teljes fel-
újítással, átalakítással Tel:06-20/445-
1640

Billenő és fix platós kisteherautóra
munkát keresek tel:06-20/329-2055

Szobafestés, mázolás, parkettázás,
tisztasági festés (anyagosan). Minőségi
munka 800Ft/m2-től. 06-20/385-4469

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

rooollleeettttttaaa, hhhaaarrrmmmooonnniiikkkaaa---aaajjjtttóóó, nnnaaapppeeerrrnnnyyyőőő kkkéééssszzzííítttééésss---jjjaaavvvííítttááásss

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel január1–31-ig!

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

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

Eladó első tulajdonostól Suzuki Altó
szgk. garázsban tartott, vonóhoroggal
Tel:06-70/5378-076

EredetiMercedes alufelni sérülésmentes
Continental 205/55 R16 téli gumival el-
adó: 20-9561060

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

VEGYES

Teljes körű lomtalanítást vállalok.
Vasat, színesfémet, hűtőt, mosógépet,

akkumulátort megvásárolok.
Gyors határidő.

Teljes körű takarítást vállalok.
06-30/814-1325

TÁRSAT KERES

Fényképes, 19 éve sikeres, sok ezerfős
Szivárvány Társkereső azonnali válasz-
tási lehetőséggel minden korosztálynak.
szekesfehervar.ctk.hu Tel: 06-20/444-
2971

Telefon: 06-20/542-4805
6 m3felett 4000 Ft a fuvardíj, 12 m3felett nincs plusz fuvardíj

KáK lyhaKész Tûzifa
14.000 ft
/ömlesztett m3

Óriási
akció! Készleten:
akác 15.000 Ft (ömlesztett m3),

cser, tölgy, bükk, gyertyán
14.000 Ft (ömlesztett m3)

165/65/55 éves független férfi komoly
kapcsolat céljából keresi, korban hozzá-
illő közepes testalkatú független hölgy
társát. 06-30/613-3410

Szeretném hátralevő éveimet egyedül
élő független 70-es úrral szeretetben
megélni. 06-20/805-9830

Lomtalanítást padlástól a pincéig, ta-
karítást vállalok, illetve fém háztartási
gépeket, akkumulátorokat, hagyatékot
vásárolok. 06-70/599-6088

67 éves hölgy tartós kapcsolatra ko-
moly férfi társat keres tel:06-22/465-
039

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

64 éves hölgy 66 évesig keresi 175 fe-
letti, egyedül élő társát Fehérvárról vagy
környékéről 06-30/225-0664

50-es úr korban hozzáillő hölgy társát
keresi komoly kapcsolatra. 06-30/
3072-605

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

JÁRMŰVEK

Pozsonyi úton 20+40 m2-es üzlet, akár
egyben is kiadó. 06-70/212-3949

ÜZLET, IRODA

Eladó 150 db könyv egyben (50 Ft/db),
márvány dohányzóasztal, új pehelypap-
lan, báránygyapjú takarók. 06-70/561-
7622

Dombóvár Gunarasfürdőn eladó két-
szintes, 4 szoba, +hallos nyaraló (ven-
dégház) 3 percre a gyógyfürdőtől.
Érd:06-70/566-1351

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

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

Konyhakészen vegyes tűzifa kapható
3000 Ft/mázsa. Ingyenes szállítással.
Tel:06-20/546-5918

OKTATÁS

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS,
BURKOLÁS, VILLANYSZERELÉS,
LAKÁSOK – HÁZAK

TELJES FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
30/424-6074

Tüzifa vegyes, kemény, konyhakészen
2600 Ft/mázsa. Ingyenes szállítással.
Tel.: 06-20/546-5918.

Dunnákat, párnákat 22.500 Ft/kg-ig,
hagyatékot, örökséget vásárolok. 06-
30/272-4436

Tömött kacsa konyhakészen, nagy máj-
jal, februári vágásra rendelhető. 1800
Ft/kg. 06-30/386-9400.

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

Cserépkályhák, kemencék,
téglakályhák, kandallók,
kerti grillsütők építése.

06-30/4826-414,
www.albrecht-cserepkalyha.hu

Fák kivágását vállaljuk. (Jön a tavasz!)
Tel:06-30/6757-636

SZŐNYEGEK MÉLYTISZTÍTÁSA.
1190,- Ft/m²1190,- Ft/m²

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítási lehetőséggel!

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

El- és visszaszállítási lehetőséggel!
06/22/330-166, 
06/30/9471-598

ÜGYVÉD - Dr. Pomázi Ádám - jogi tanácsadás,
szerződések szerkesztése (ingatlan/föld adásvé-
tel, ajándékozás, végrendelet), cégügyek, mun-
kajog - iroda: Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 5.
(Plázamögött) tel.: 30/820-4186

Száraz, kemény tűzifa eladó, trükkök
nélkül. 06/30/367-6206

Ford Transit 15 colos felnik és pianínó
eladó. Érd: 06-20/886-8576

Számítógép javítás! Lefagy, lassú, nem
indul? Telepítések, vírusírtás, adatmen-
tés. Házhoz megyek (vidékre is)! Nyug-
díjasoknak kedvezmény! 06-70/255-
0066

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

Kémény felújítás, bélelés, marás,
bővítés, furanflex, hőgyanta, engedé-
lyeztetés. 06-70/427-0742,
www.szucs.kemenycserepkalyha.hu

Lakásfelújítás! Nyílászáró csere, javí-
tás, hideg-, melegburkolás, szaniter
szerelés, vízszerelés, villanyszerelés,
festés. 06-20/218-0315

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

EgyEdi bútorok, ágyak,
konyhabútorok gyártása, beszerelése.
06-20/9870-653,www.paulusz.hu

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

Számítógép, laptop, notebook javítás-
vírusírtás, kérésre helyszíni kiszállással!
Tel: 06-20/444-2971

Festés, mázolás, tapétázás, füdőszobák
felújítása, parkettázás bútor mozgatás-
sal. Tel:06-20/454-6815

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 felvásárlás, beszámítás.

HEGE ÓRÁS
ÉS ZÁLOGHÁZ

Olasz egyedi ékszerek,
Karikagyűrű kollekció

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

Gitároktatás kezdőknek, haladóknak
igény szerinti időbeosztással. Tel: 06-
20/5384773

Masszőrképzés indulSzékesfehérváron2018. ja-
nuár 27-től, munkavállalásra alkalmas oklevéllel.
Svéd frissítőmasszázs. 39.000 Ft. Nyirokmasszázs.
42.000 Ft. Reflex talpmasszázs. 42.000 Ft. (rész-
letfizetés)Tel:0670/369-8655. Fnysz:00777/2012

Sürgősen lakást vásárolnék állapottól
függetlenül, reális áron készpénz fize-
téssel. 06-70/703-9997

Vagyonőröket keresek áruházi munká-
ra székesfehérvári munkahelyre. Tel.:
06-70/5828-036.

Áruterítő kollágákat keresünk kora reg-
geli indulással. C és GKI kártya előnyt
jelent. 06-70/948-0387

210.000-Ft bruttó-tól Zalaegerszegre
betanított munkásokat keresünk több
műszakra! Szállás-előleg megoldott!
Tel.:06-20/224-0242

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy műszakba operátori munka-
körbe hölgyeket. Érdeklődni lehet: 06-
70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

Seregélyesen működő hulladék feldol-
gozó vállalkozás elektronikai hulladék-
bontó és feldolgozó munkakörbe keres
munkatársakat: Érdeklődni: 70/631-
9440 erzsebet.nagy@opuswork.eu

Dunántúli munkahelyre, móri telephely-
re keresünk varrónőket, gépkezelőket
januári kezdéssel. Szállást, utazást, elő-
leget biztosítunk. Érd.: +36(70)366-
7075.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: ALBA-PRO NYELVSTÚDIÓ, 
8000 Székesfehérvár, Pető�  S. u. 5. 2. em.  

www.albapronyelvstudio.hu; 
info@albapronyelvstudio.hu

(GINOP-6.1.2-15-2015-0001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt)(GINOP-6.1.2-15-2015-0001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt)

Gondot okoz a számítógép, internet 
vagy az okoseszközök használta?

INGYENES ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLÓI 
TANFOLYAM INDUL SZÉKESFEHÉRVÁRON 

  2 x 35 óra délután, 
munkaidő után, 
• ismerkedés a számítógéppel, 
   internet használata
• okostelefon, tablet, notebook 
   funkciói, használata

  hetente két alkalom 
(16-65 éveseknek)

Jelentkezz január 26-ig! Telefon: 22/322-836

70 ÓRA70 ÓRA70 ÓRA

INGYEN!
INGYEN!
INGYEN!

Takarítási  
tapasztalattal 
rendelkező hölgyet 

keresünk, állandó  
éjszakai műszakban,  

az Arconic-Köfém irodai 
területére. 

Bérezés: 155.000 Ft bruttó 
Műszakp.: 15%,  

Béren kívüli juTTaTás: 
8300 Ft + 6000 Ft utalvány.

Vidéki bejárást  
100%-ban térítjük.

jelenTkezni:  
nagy eszter, 30/2906043, 

info@nali.hu

TŰZIFA

ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 4.
06-20/503-0022 és 06-20/4444-947 

www.albatuzifa.hu

CSEH-OROSZ-BOSNYÁK-
MAGYAR SZENEK

SZÉKESFEHÉRVÁRON 
A LEGOLCSÓBBAN

SZÉN AKCIÓ
VEGYES KEMÉNY TŰZIFA
18.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

SZÁRAZ KŐRIS TŰZIFA 
21.000 Ft/ömlesztett m3 ártól
SZÁRAZ KALODÁS TŰZIFA 

43.000 Ft/kaloda

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

TÉLI ÁRUCSERE!!! 01.22. HÉTFŐ
            ŐSZI TÉLI PULÓVERVÁSÁR 350 FT/DB     

01.24. SZERDA
TÉLI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB.: 150350 FT/DB   

01.25. CSÜTÖRTÖK

TÉLI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB.: 150350 FT/DB  
01.22. HÉTFŐ

NADRÁGVÁSÁR 190 FT/ DB SOK FARMER       
01.23. KEDD

TÉLI EXTRA GYEREKRUHA VÁSÁR DARABÁRON     
01.24. SZERDA

             TÉLI VEGYES RUHAVÁSÁR 100 FT/ DB    
01.25. CSÜTÖRTÖK

EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR 1200 FT/KG  
01.26. PÉNTEK

            ŐSZI TÉLI PULÓVERVÁSÁR

TÉLI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB.: 150350 FT/DBTÉLI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB.: 150350 FT/DB

AKC
IÓ

 • AKCIÓ!

             TÉLI VEGYES RUHAVÁSÁR 

EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR 1200 FT/KG EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR 1200 FT/KG 

AKC
IÓ

 • AKCIÓ!

Építőipari cég 
keres tapasztalt 

víz-gáz-fűtés-
szerelőt és 

segédmunkást. 
Érd: 22/796-137
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A cég igazgatója behívja az újonnan 
felvett munkatársat:
- Már megbocsásson, de Ön az önéletraj-
zában azt állította, hogy öt év szakmai 
gyakorlata van, viszont most a tudomá-
somra jutott, hogy ez az első munkahelye!
- Elnézést főnök, de az álláshirdetésben 
azt írták, jó képzelőerővel rendelkező 
alkalmazottat keresnek...

Egy keskeny lejtős erdei úton két autó 
talalkozik. Az egyikben, ami lefelé megy, 
egy férfi ül, a szembejövőben egy nő. 
Ahogy a két kocsi elhalad egymás mellett, 
a nő letekeri az ablakot, és odakiabál a 
férfinek:
- Disznó!
A férfi visszafordulva kikiabál az ablakon:
- Hülye liba!
Majd száguld lefelé a lejtőn, mikor belero-
han az úton fekvő disznóba.


