
Startol a téli olimpia, ami minden generációt magával ragad…  3. oldal 
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Az ötkarika bűvöletében

Fagyasztott húsok, húskészítmények,
barom� húsok, fűszerek, sók, belek, kések 

kis- és nagykereskedelme.

Lakossági kiszolgálást is vállalunk kartonos kiszerelésben, 
a honlapunkon megadott feltételek szerint!

Hétfőtől péntekig 700 – 1500-ig várjuk cégek és baráti, családi közösségek
nagybani rendelését, amit akár aznap este át is vehet kollégáinktól!

Keresse húsvéti 

ajánlatunkat!
Velence-Meat Kft.

8000 Székesfehérvár, Raktár u. 13.
Tel.: 06-22/312-531
Fax: 06-22/327-537

Mobil : 06-30/47-45-779
E-mail : velencemeat@huskereskedelem.hu  

Web : www.huskereskedelem.hu

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

CSEMPEBOLT
ALBA KERÁMIA 57 KFT.

Akciós csempe

MOST 1.790 Ft/m2
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Famintás járólapok
már 4.290 Ft/m2-től

Számtalan méretben és színben!

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

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
AkcIós ForesT 
keményfa brikett  
85 Ft/kg

(Az akció érvényes: 2018.02.02-02.28.  
ezen belül a készlet erejéig.)

székesfehérvár,  
Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 EU
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A Waberer’s-Szemerey 
Logisztika Kft. 

országos áruterítéshez keres 
C+E kategóriával rendelkező 

Gépjárművezetőket 
kiemelt bérezéssel! 

Jelentkezni a 
06-20-620-3027-as 

telefonszámon lehet!

HÍVJON MINKET MOSTHÍVJON MINKET MOST

06 20 915 5994 
Facebook.com/Facebook.com/pannonjob

Amit kínálunk:

•• Br.196.900 Ft/hó
•• Kiemelkedő műszakpótlék

•
Kiemelkedő műszakpótlékKiemelkedő műszakpótlék

• Br.250.000 Ft 
Kiemelkedő műszakpótlékKiemelkedő műszakpótlék

Br.250.000 Ft Br.250.000 Ft cafeteria
Kiemelkedő műszakpótlékKiemelkedő műszakpótlék

cafeteriacafeteria keret
••••IngyenesIngyenesIngyenes vállalati buszjáratok

Székesfehérvárra a KÖFÉM Székesfehérvárra a KÖFÉM 
TERÜLETÉRETERÜLETÉRETERÜLETÉRE

GépkezelőGépkezelő
CsomagolóCsomagoló

Megmunkáló

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Székesfehérvárra a KÖFÉM 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

Keressen a
facebook-on 

Bőrcipő Péli

Megbízható márkák: Josef Seibel, EMIS, ANIS stb

Szfvár., Távírda u. 25. (Falköztől 3 méterre!)
Nyitva: H-P: 930-1730, Szo: 900-1300, V.: zárva Ak
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Szeresd a lábad!Péli Bőrcipő Bolt

Női és férfi , alkalmi, kényelmi bőrcipők, csizmák, 
mennyasszonyi cipők apró és nagy lábaknak is! 

NŐI: 33-42 MÉRETIG, FÉRFI: 39-50 MÉRETIG
FÉRFI 47-50-ES  KATALÓGUSBÓL RENDELHETŐ

Készletkisöprés 20-60% engedmény
Női hosszú szárú csizmák akár 12.000 Ft -tól

Állás hirdetések: 
5.,6.,7.,8.,9.,14.,15. oldal
Megyei és multinacionális  

cégek állásajánlatai közül 
válogathat minden héten
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Hírek
Információk

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...

Bodi: Bizony, már elmúlt 1 éves a legényke. 
Kis-közepes termetű és igencsak fi gyel-
mes, éber. Kiváló házőrző válhat belőle. 
Más kutyákkal is tökéletesen viselkedik.

Éliás: Nagy termetű, tekintélyt parancso-
ló, ivartalanított, 2 éves legényke. Inkább 
egyedüli kutyának ajánljuk, mert szereti 
fi togtatni az erejét.

Milla: 3 hónapos kislány, anyukája sta� ord 
keverék, de Milla nem lesz olyan nagy testű, 
a papa valószínűleg kisebb termetű volt. Je-
lenleg ideiglenes befogadónál él és nagyon 
várja, hogy neki is legyen saját gazdija.

Fred: 2 éves, kopó jellegű keverék. Ő csalá-
di kedvenc lehetne, mert nagyon csöndes, 
nem kiabál, nem ugrál. Nagyon kényelme-
sen elfeküdne egész nap a szobában.

Soma: Már régi motoros a menhelyen, las-
san 2 éve nálunk lakik. Állatkínzás során 
került hozzánk, a nyakába bele volt nőve a 
lánc. Mindez már a múltté, és Soma nagyon 
kedves, okos kiskutya lett. Udvaron érezné 
magát jól igazán.

Jimi: Egészen aprócska volt, mikor a 
mamival együtt hozzánk érkezett. Mamá-
ja már régen gazdánál van, de valahogy 
Jimin mindenki átnéz és elmegy mellette. 
Pedig egy nagyon játékos, barátságos, kis 
termetű legényke. 8 hónapos.

Zokni: 3 éves, szálkás szőrű legény. Csak 
akkor szól, ha valóban van teendő, csön-
desen fi gyeli az esényeket. Nincsenek 
nagy igényei. Legyen egy kényelmes há-
zikója és mindennap fi nom falatok. Csak 
ennyit kér a leendő gazditól.

Lotti: Igen, ez a kép mindent elárul Lotti-
ról. Nagyon igényli, hogy neki is legyen 
egy saját embere, akihez odabújhat, akit 
imádhat. 2 éves, ivartlanított leányzó, aki 
inkább az emberek, mint a kutyák társa-
ságát kedveli.

Zsazsa: Meleg szobát szeretne már a 
hölgy, aki 8 éves, és bizony aprócska ter-
mete mellett, az is a meleg szoba mellett 
szól, hogy nagyon tud fázni. Csak enni jár 
ki a meleg takaróval kibélelt házából, és 
azonnal bújik is vissza, reszkető fogakkal.

Luca: Mindössze 8 hetes, anyátlan-apát-
lan árva. Rövid szőrű, talán foxi lesz belőle, 
ha megnő. Most még nagyon sok gondos-
kodást igényel.
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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

Babaruhabörze 
és bolhapiac

Babaru-
hák, játé-
kok, mese-
köny ve k , 
cipők, kis-
m a m a r u -

hák, babafelszerelések között 
válogathatnak az érdeklődők, 
február 18-án a Videoton Étte-
remben, 8-12 óráig. A belépés 
ingyenes.

Van a találkozás…
Igazi kulturális csemegét ígér a „Van a találkozás…” című program, amit február 12-én 19.00 órától rendeznek 
meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Csitáry-Hock Tamás író 25 gondolatának felhasználásával 
készült a közelmúltban egy felvétel Fülöp Zsolt előadásában, a Hungarikum együttes közreműködésével. Az est 
résztvevői ezt hallhatják majd élőben, a hangulathoz illő Hungarikum dalokkal, valamint a szerző is  mesél majd a 
gondolatok születéséről, arról, hogy miért fontosak az emberi kapcsolatok, a találkozások. 

Jazzbeszéd
2018. február 13-án Jazzbe-

széd kerül megrendezésre Mits 
Marcival, A Szabadművelődés 
Házában. A 18 órakor kezdődő 
zenés-beszélgetős est vendége 
Mohai Tamás lesz. A belépés 

ingyenes, mindenkit szeretet-
tel várnak!

Muzsikáló farsang 

Hangversenyére várja a 
könnyed kikapcsolódás-
ra vágyó zenebarátokat az 
Alba Regia Vegyeskar. A 

rendezvény vasárnap 18.00 
órakor kezdődik a Fehérvá-
ri Civil Központban. A Mu-
zsikáló farsangon közremű-
ködnek Baranyai Anett és 
Kolozsi Balázs énekművé-
szek, zongorán kísér Vasvá-
ri Tamás zongoraművész, ve-
zényel Kneifel Imre. Vidám 
dalok mulatságról, szerelem-
ről, bolondozásról! A belépés 
díjtalan.

Várják a javaslatokat a Zenei Nevelésért Díjra
A díjat – immár 10. alkalom-

mal – ünnepi hangverseny ke-
retébe adják át május 28-án, 
hétfőn 18.00 órakor a Szent Ist-
ván Művelődési Házban.

A Székesfehérvár Zenei Ne-
velésért Díj a város zenei éle-
tét kiemelkedő munkájukkal 
gazdagító tanárok, közössé-
gek elismerésére. Azoknak 
az aktív óvodapedagógusok-
nak, ének-zene és hangsze-
res tanároknak, gyermek- és 
ifjúsági kórusok, zenekarok 
vezetőinek, közösségeknek 
adományozható, akik, vagy 
amelyek több éve magas szín-
vonalú zenei nevelő munkát 

végeznek, és Kodály Zoltán 
szellemi örökségét közvetí-
tik tanítványaiknak. A díj 
alapítói szeretnék, ha a város 
zeneszerető polgárai a javas-
lataik megtételével aktívan 

közreműködnének a legjob-
bak kiválasztásában. A szak-
mai indoklással alátámasz-
tott ajánlásokat  2018. február 
28-ig írásban lehet megtenni 
a Zenei Nevelésért Közala-
pítvány címére (Hermann 
László Zeneművészeti Szak-
középiskola és AMI 8000 Szé-
kesfehérvár, Városház tér 3.) 
küldött levélben és lehetőség 
szerint e-mailen is a percze.
ilona@gmail.com  címen. A 
díjat – immár 10. alkalommal 
– ünnepi hangverseny kereté-
be adják át május 28-án, hét-
főn 18.00 órakor a Szent Ist-
ván Művelődési Házban.

Tunézia – filmvetítés 
Az Aranybulla Könyvtár 

„Utazni jó!” sorozatának foly-
tatása, Fertő Imre tunéziai 
(Hammamet, Karthagó, Sidi 

Bou Said Tunisz - Bardo múze-
um, belváros) úti filmjének ve-
títésével. Aranybulla Könyvtár 
(Köfém ltp. 1.), február 12., 17 óra
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 Éppen lapunk megjelenésének nap-
ján kezdődik Dél-Korea Phjongcshang 
(PyeongChang) nevű 42 ezres kisvá-
rosban, illetve annak környékén a XXIII. 
Téli Olimpiai Játékok. 

A sport varázsa a világ egyik 
legnagyobb eseménye kap-
csán még azokat is magával 
ragadja, akik egyébként nem 
sportrajongók, sőt, általában 
szóra sem méltatják a korong 
ütögetést, a havon vagy jégen 
való csúszkálást és a század-
másodpercek hajszolását. 
Ahogy az olimpia kapcsán 
évtizedek óta mondani szo-
kás: az ötkarika bűvöletében 
él a világ bő két hétig. 

A fentiek okán nem csoda, 
hogy az olimpia megihlette a 
legfiatalabb korosztályokat is. 
Székesfehérváron a Németh 
László Általános Iskola 2.d 
osztályának 8 esztendős ne-
bulói osztályfőnökük, Vargá-
né Gárdonyi Mária felügye-
letével a kötelező tananyag 
elsajátítása mellett több na-
pon keresztül alkottak, raj-
zoltak, festettek, üzeneteket 
írtak téli olimpikonjainknak. 
A kész műveket aztán saját 
maguk adhattak át néhány 
nappal utazásuk előtt a Dél-
Koreába készülő magyar kül-
döttség tagjainak, a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) és 
a szakszövetségek vezetőinek, 
valamint egy különleges ver-
senyszámban induló sporto-
lónak, a honosított Elizabeth 
Swaney-nek.

Üde színfoltja a magyar csa-
patnak Elizabeth, aki Freesty-
le Ski, magyarosított nevén 
szabadsízés, félcső verseny-
számában indul. Az Ameri-
kában élő és készülő hölgy 
korábban venezuelai színek-
ben vett részt versenyeken, 
ám miután édesanyja ma-
gyar, úgy döntött, nálunk 
szerepel a jövőben. A foga-
dáson elmondta; büszke arra, 
hogy első magyarként indul-
hat olimpián a szabadstílusú 
sízők között. Reméli, hogy a 
középmezőnyben végez, ami 
számára nagy siker lenne a 
világ legjobbjai között a föld-
kerekség legnagyobb megmé-
rettetésén. Sízőinktől összes-
ségében is szép eredmények 
várhatók, annak ellenére is, 
hogy a legutóbb Szocsiban 7. 
helyen végzett Miklós Edit ta-
valyi súlyos sérüléséből alig 

felépülve újra megsérült, így 
nem lehet ott a phjongcshangi 
havas lejtőkön, pedig évek óta 
arra készült, hogy megjavít-
ja azt a bizonyos négy évvel 
korábbi hetedik helyezését, 
s ideális esetben akár még 
dobogós is lehet(ett volna) 
kedvenc versenyszámában, 
lesiklásban.

Az erdélyi származású 
hölgy távollétében a horvát-
ból magyarrá lett Samsal Da-
libortól várható a legjobb sze-
replés. A Rijekában született 
versenyző korábban már há-
rom olimpián is indult hor-
vát színekben, azonban 2006-
ban műlesiklásban, 2010-ben 
műlesiklásban és óriás-mű-
lesiklásban is kiesett az első 
futamban. Eddig egyedül a 
2014-es szlalomversenyen ért 
célba, viszont akkor az igen-
csak előkelő 18. helyet sze-
rezte meg. Pjongcsangban 
négy versenyszámban is bi-
zonyíthat, s ha kijön neki a 
lépés, ott lehet akár a legjobb 
10 környékén is műlesiklás-
ban, óriás-műlesiklásban, 
szuperkombinációban vagy 
akár szuper-G-ben. Mellette 
a fiatal Kékesi Márton indul 
színeinkben ugyanezeken a 
megmérettetéseken, ráadás-
ként pedig lesiklásban is. Ná-
la a rutinszerzés és a tisztes 
helytállás, a középmezőny 
a cél. Hasonló lehet a maxi-
mum elvárás Hozmann Szon-
ja és Maróty Mariann Mimi 
esetében. Ők műlesiklásban 
és óriás-műlesiklásban pró-
bálnak szerencsét. A csapat-
versenyben ugyancsak a kö-
zépmezőny lehet a céljuk a 
mieinknek.    

A legnagyobb magyar esé-
lyesek a jó eredményre rövid-
pályás gyorskorcsolyázóink, 
akik az édesapjuk okán kí-
nai származású Liu (Shaolin 
és Shaoang) testvérek vezér-
letével egyértelmű éremesé-
lyesek, ami hatalmas dolog 
lenne, mivel legutóbb 1980-
ban a Regőczy-Sallay jégtánc-
kettős állhatott fel a dobogóra 
(2. helyen végeztek), tehát 38 
éve nem volt magyar érmes 
téli olimpián. A rövidpályás 

gyorskorcsolyázók már az 
első hivatalos, szombati ver-
senynapon érdekeltek lesz-
nek. Az valószínűsíthető, 
hogy a férfi 1500 méteren a 
három magyar induló közül 
kettő Liu Shaoang és báty-
ja, Liu Shaolin Sándor lesz, 
míg a női 500 méter két ma-
gyar résztvevője közül Jász-
apáti Petra az egyik. A mie-
ink annyira komolyan veszik 
ráhangolódásu    kat az ötka-
rikás versenyekre, hogy már 
2 héttel a rajt előtt elutaztak a 
helyszínre, s kihagyják a hi-
vatalos megnyitót is, inkább 
edzenek helyette. A magyar 
rövidpályás gyorskorcsolyá-
zók reálisan érmes remények-
kel érkeztek a dél-koreai já-
tékokra, ugyanis az elmúlt 
három világbajnokságon 
összesen kilenc érmet nyer-
tek, s mindegyik eseményen 
legalább kettőt, köztük egy 
aranyat Liu Shaolin Sándor 
révén. Phjongcshangban alig-
hanem egy icipici bronznak 
már nagyon tudnánk örülni…

Érdekesség, hogy volt már 
magyar aranyérmes téli olim-
pián, ám sajnos ezt a dicsősé-
get országváltása után, osztrák 
színekben érte el a gyorskor-
csolyázó, Hunyadi Emese, aki 
először még az 1984-es sza-
rajevói olimpián vett részt, 
mégpedig a magyar csapat 
tagjaként. Ezután költözött 
Ausztriába edzőjével – úgy 
vélte, ott inkább valóra tud-
ja váltani álmait –, s 1986-től 
kezdve már osztrák színekben 

folytatta a versenyzést. Ösz-
szesen hat olimpián indult, 
1992-ben 3000 méteren bronz-
érmes volt, két évvel később, 
Lillehammerben 1500 méte-
ren a dobogó tetejére állhatott, 
3000-en pedig második lett. 
1998-ban is éppen csak lema-
radt a dobogóról és 2002-ben 
szintén bejutott a legjobb tíz 
közé. A torinói játékokon is in-
dult volna, végül azonban egy 
rosszul sikerült műtét miatt ez 
a terve meghiúsult. 1993-ban 
összetett Európa-, egy évvel 
később pedig világbajnoki cí-
met is szerzett.

A nagy téli sportos sereg-
szemle kapcsán készültek 
különféle prognosztizációk 
is. Az AP amerikai hírügy-
nökség szerint a rövidpályás 
gyorskorcsolyázóknál 500 és 
1000 méteren az idősebbik 
Liu testvér második lesz. Az 
ugyancsak tengerentúli elem-
ző team, a Gracenote szintén 
két magyar dobogós szerep-
lést prognosztizált, ám kicsit 

másképp: Liu Shaolin Sándort 
ugyan 500 méteren szintén a 2. 
helyre várja, ám szerinte 1000 
méteren nem ő, hanem öcs-
cse, Liu Shaoang lesz érmes, 
s bronzot vehet át.

A téli olimpiák történeté-
ben a mieink eddig összesen 
egyébként hat érmet szereztek 
1932 és 1980 (mindkét olimpia 
az amerikai Lake Placidben 
volt) között: a Kékesy Andrea, 
Király Ede műkorcsolya-páros, 
valamint a Regőczy Krisztina, 
Sallay András jégtánckettős 
ezüstérmes lett, míg a Rotter 
Emília, Szollás László műkor-
csolya-páros és a Nagy László, 
Nagy Marianna műkorcsolya-
páros a dobogó 3. fokára áll-
hatott. Reméljük, most bővül 
a névsor.

A XXIII. Téli Olimpiai Já-
tékokon összességében 19 
magyar sportoló szerepel 
Phjongcshangban 2018. feb-
ruár 9. és 25. között. Hajrá, 
magyarok!!!

 -mátay-

Téli Olimpia, fehérvári biztatással

KIHAGYHATATLAN AKCIÓ!

Kérje ingyenes árajánlatunkat és tudja le egy nap alatt nyílászáróinak cseréjét velünk, igény esetén teljes helyreállítással.

Irodánk: Siófok, Dózsa György út 1./b/7. / +36 30 1848 817 / info@ablak-oc.hu

TAVALYI 

 ÁRAKON!

FEBRUÁRBAN 
MINDEN NYÍLÁSZÁRÓRA 

KEDVEZMÉNYT
ADUNK.40%

Érv.: 2018. 02.01–02.28-ig
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Minden, ami a háztartásban kell!Minden, ami a háztartásban kell!

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

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

Minden, ami a háztartásban kell!

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Ajánlatunk 2018. február 9-től 25-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.

Head&Shoulders sampon 
400 ml többféle

Ultra fehérítő 1 l 
többféle   

Mokate 3in1 
384 g   

Taft hajlakk 250 ml 
többféle

Perwoll 1 l mosószer 
többféle   

WU2 sampon 1 l   

AGO öblítő 1 l 
többféle  

Airwick légfrissítő 210 ml 
többféle

Nivea habfürdő 750 ml 
többféle

Emblaze légfrissítő utántöltő 
260 ml

400 ml többféle

Airwick légfrissítő 210 ml AGO öblítő 1 l 

Ultra fehérítő 1 l 

599 Ft (599 Ft/l)

329 Ft (329 Ft/l)

199 Ft (199 Ft/l)

599 Ft (2396 Ft/l)

579 Ft (579 Ft/l)

949 Ft (2372,5 Ft/l)

799 Ft (1065,33 Ft/l) 649 Ft (3090,47 Ft/l)

399 Ft (1534,61 Ft/l)

Merci 250 gr   1199 Ft
Milka desszert 110/120 gr   699 Ft
Milka kis szív desszert 38,5 gr  399 Ft
Millenium with love desszert 125 gr  749 Ft

Emblaze légfrissítő utántöltő 

Merci 250 gr   1199 Ft
Milka desszert 110/120 gr   699 Ft
Milka kis szív desszert 38,5 gr  399 Ft
Millenium with love desszert 125 gr  749 FtMillenium with love desszert 125 gr  749 Ft

599 Ft (1559,89 Ft/kg)

OMO mosópor 
7 kg fehér, 
színes

PUR mosogató 
900 ml 

többféle  színes

3999 Ft (571,28 Ft/kg)

Merci 250 gr   1199 Ft

többféle  

369 Ft (410 Ft/l)
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GÉPKEZELŐ
(VERSENYKÉPES ÓRABÉR)

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.

Az alapbéren és a barátságos
munkahelyi légkörön túli juttatások:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - teljesítmény prémium 8%
 - folyamatos munkarendben
  40% műszakpótlék
 - munkába járás útiköltségtérítés
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú 
  munkalehetőség

Önéletrajzod a balazs.borsos@oerlikon.com e-mail címre várjuk.

Az Oerlikon Balzers Coating Austria GmbH. 
bevonatolás-technológiával foglalkozó vállalat 
székesfehérvári üzeme munkatársat keres

Téged várunk, ha:
•  Hosszú távú, biztos munkahelyre vágysz 

– multinacionális háttérrel
•  Változatos munkakörre vágysz
•  Szeretnél jó csapatban, családias 

légkörben, jó hangulatban dolgozni
•  Vágysz a megbecsülésre

Amit még nyújtani tudunk:
•  Kedvező juttatási csomag (Cafeteria)
•  Fejlődési- és előrelépési lehetőség

Gépipari, műszaki ismeretek 
előnyt jelentenek.

könnyű � zikai betanított munkára, 3 műszakos munkarendbe

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Hegesztési termékek 
értékesítésével 

foglalkozó vállalat

 
munkakörbe keres 

2 fő munkatársat. 
Fényképes 

önéletrajzokat várjuk: 

ÉRTÉKESÍTŐ

info@soyer.hu

Építőipari cég 
keres tapasztalt 
víz-gáz-fűtés-

szerelőt, 
segédmunkást 

és műszaki 
előkészítőt. 

Érd: 22/796-137

Sárbogárd közeli szarvasmarhatartó és kereskedő cég keres, 
növénytermesztési részlegére

jogosítvánnyal és rutinnal rendelkező

Érdeklődni a 06 30 298 0144 
telefonszámon lehet

jogosítvánnyal és rutinnal rendelkező

TRAKTOROS MUNKATÁRSAT
MAGAS ÓRABÉR, JÓ KERESETI LEHETŐSÉG!

Egyre kevesebb vállalkozás kerül a felszámolás sorsára 
Már harmadik éve csökken a felszámolás alá került cégek száma Magyarországon, hisz amíg 2014-ben 17,4 
ezer, addig tavaly már csak 6,8 ezer ilyen típusú eljárás indult. A csődeljárások száma már 2013 óta esik, 
abban az évben 147 esetet regisztráltak, 2017-ben pedig mindössze 37-et. forrás: www.vilaggazdasag.hu
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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. 

Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat 
Egy műszakos munkarendbe:

KŐMŰVES

BURKOLÓ

FESTŐ
Három műszakos munkarendbe:

PARKKARBANTARTÓ
általános iskolai végzett séggel betölthető

AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszú távú munkalehetőség 

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező jutt atási csomag • Jó munkahelyi légkör

• Szerződéses járat számos településről

Pálykezdők jelentkezését is várjuk!

Az önéletrajzokat a munkakör megjelölésével a
Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

vagy a vti pv@ipv.videoton.hu címre várjuk.

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!

Sárbogárd közeli cég keres szarvasmarhatartó telepére
munkájára igényes, lendületes, jó teherbírású munkatársat

munkakörbe. MAGAS ÓRABÉR, JÓ KERESETI LEHETŐSÉG!
B-kategóriás jogosítvány szükséges.

Érdeklődni: 06 30 298 0144 telefonszámon

munkájára igényes, lendületes, jó teherbírású munkatársat

munkakörbe. MAGAS ÓRABÉR, JÓ KERESETI LEHETŐSÉG!
T E L E P I  M U N K Á S

Látogass el honlapunkra: beef-farmer.hu

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Előnyösebb már év elején igényelni  
a családi adókedvezményt

Az év első hónapja-
iban több tízezren fe-
lejtik el igénybe venni 
a családi kedvezményt 
– írja közleményében 
a Nemzetgazdasági 
Minisztérium.

Érdemes minél ko-
rábban leadni az adó-
előleg-nyilatkozatot a 
munkáltatónál, mert 
a kifizető csak így tudja a 
fizetést a kedvezmény ösz-
szegével növelten utalni. 
A családi adókedvezmény 
2011 és 2018 között össze-
sen mintegy 1900 milliárd 
forintot hagy a gyermekes 
családoknál. Annak, aki 

még nem adta le adóelőleg-
nyilatkozatát, minél előbb 
érdemes pótolni, így már 
a februári fizetés a csalá-
di kedvezmény összegével 
növelten érkezhet. A janu-
ári adókedvezmény összege 
természetesen nem vész el, 

majd 2019-ben az szja-
bevallásban kérhető 
vissza. A családi ked-
vezmény egy gyermek 
után 10 ezer forintot, a 
kétgyerekes családok-
nak 35 ezer forintot, 
a harmadik gyermek-
től gyermekenként 33 
000 forint adómegta-
karítást jelent. (forrás: 

www.vilaggazdasag.hu)



2018. február 9.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó     7

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.

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)

• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő
• Hegesztő (AWI, CO) 
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBAMilliárdos érték közérdekű munkából
Jóval több embernek 

kellett 2017-ben közér-
dekű munkát végeznie 
bírósági döntés alap-
ján, mint 2016-ban. 
A ledolgozott mun-
kaórák száma is szá-
mottevően nőtt. Míg 
tavalyelőtt 62 349 em-
ber végzett büntetésből in-
gyenmunkát – összesen 1,18 
millió munkaórát –, addig 
tavaly már 73 147 ember 
1,37 millió órában. Tavaly 
több mint 47 500 olyan sze-
mély rótta le tartozását a 

közigazgatásban, aki vagy 
szabálysértést követett el, 
vagy büntetőeljárásban 
ítélték el. Nem tudni, hogy 
pontosan mekkora hasznot 
hajt a közérdekű munka, de 
érdemes a minimálbérből 

kiindulni. A tavalyi 
havi 127 500 forintos 
legkisebb bérrel szá-
molva egy munkaóra 
legalább 725 forint 
volt 2017-ben. Ebből 
következően legalább 
990 millió forint bér-
nek megfelelő közér-

dekű munkát végeztek ta-
valy, de a munkák eltérő 
jellegéből, hasznából faka-
dóan jóval egymilliárd fo-
rint feletti értékteremtés fel-
tételezhető. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Fontos határidők 
járnak le a jövő héten

Nem csak az egyetemekre, 
főiskolákra, hanem a május-
júniusi érettségi vizsgákra is 
február 15-éig lehet jelentkezni. 
(Az október-novemberi vizsga-
időszakra szeptember 5-éig.) 
Ha már nincs tanulói jogviszo-

nyunk, akkor 
ezt az Okta-
tási Hivatal 
honlapjáról 
letöltött do-
kumentum-

mal tehetjük 
meg, mely a területileg illetékes 
fővárosi, megyei kormányhiva-
talokban vagy személyesen a 
vizsgát szervező középiskolá-
ba nyújtható be. Fontos, hogy 
a középiskolák nem kötelesek 
fogadni a velük tanulói jogvi-
szonyban nem álló jelentkező-
ket. (forrás: www.eduline.hu)

Kapcsolatépítés: 
csináljuk jól!

A kapcsolati tőke karrierünk 
valamennyi szakaszában ko-
moly értéket képvisel. Ha tu-
datosan építjük és gondosan 
ápoljuk kapcsolati hálónkat, 
fontos információkat, új ügy-
feleket, de akár egy vágyott ál-
lást is nyerhetünk. 

Fontos azonban szem előtt 
tartanunk, hogy csak azokra 
a kapcsolatokra számíthatunk, 
amelyek mindkét fél számára 
kölcsönösen előnyösek, vagyis 
nekünk is adnunk kell, hogy 
aztán kaphassunk. Ha pánik-
szerűen próbálunk kapcsola-
tokat építeni, vagy kapcsolati 
hálónkat feléleszteni, amikor 
például elveszítettük az állá-
sunkat, és jól jönne a támo-
gatás, tanács, ajánlás a nehéz 
helyzetben, borítékolható, hogy 
nem fogunk sikerrel járni. (for-
rás: www.profession.hu)
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Az amerikai székhelyű Brooks Instrument ipari folyamatszabályozó és -mérő 
berendezések gyártásával foglalkozik.  
Székesfehérvári gyárunkba keressük leendő munkatársunkat az alábbi munkakörbe: 
 
 

Összeszerelő/kalibráló 
 

Feladatok: 
Áramlásmérő műszerek mechanikai és elektronikai szerelése, a szerelt műszerek adott 
áramlási tartományban és nyomáson, több ponton történő beszabályozása, kalibrálása. 
 
 
Elvárások: 

- középfokú végzettség 
- műszaki beállítottság 
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 
- összeszerelési tapasztalat 
- többműszakos munkarend vállalása 

 
Előny: 

- műszaki végzettség 
 
 
Az önéletrajzokat az allas@brooksinstrument.com e-mail címre, vagy a Brooks 
Instrument Kft., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. címre várjuk. 
 
 
 
 

Az amerikai székhelyű Brooks Instrument 
ipari folyamat szabályozó és -mérő berendezések 
gyártásával foglalkozik. 

Összeszerelő/kalibráló
FELADATOK:
Áramlásmérő műszerek mechanikai és 
elektronikai szerelése, a szerelt műszerek 
adott áramlási tartományban és nyomáson, 
több ponton történő beszabályozása.

ELVÁRÁSOK:
•  Középfokú végzettség
•  Műszaki beállítottság
•  Felhasználói szintű számítástechnikai 

ismeretek
•  Összeszerelési tapasztalat
•  Többműszakos munkarend vállalása 

– két műszakos beosztás, a megrendelés 
alakulásának függvényében három 
műszak vállalása

Hagyományos esztergályos
FELADAT: 
Alkatrészek egyedi és kis szériás gyártása

ELVÁRÁSOK:
•  Szakirányú végzettség
•  2-3 éves szakmai tapasztalat
•  Jó rajzolvasási készség
•  Egyműszakos munkarend vállalása

Mosó-csomagoló
FELADATOK:
Csomagolás, anyagmozgatás. Utómunkálati 
műveletek elvégzése (gravírozás, alkatrészek 
tisztítása, homokolás). Üzleti rendszerben 
történő adminisztráció

ELVÁRÁSOK:
• Pontosság, precizitás, tanulási készség
• 2 műszakos munkarend vállalása
• Számítógépkezelői ismeretek

Az önéletrajzokat az allas@brooksinstrument.com e-mail címre, 
vagy a Brooks Instrument Kft., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. címre várjuk.

Székesfehérvári gyárunkba keressük leendő munkatársunkat az alábbi munkakörbe:

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Tiszta munkakörnyezet
•  Családias légkör
•  Versenyképes jövedelem, cafetéria
•  Vidéki lakosoknak 100%-os útiköltség térítés

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 

keszi.agnes@metal.videoton.hu címre várjuk.

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.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

Csapatunk erősítésére a
TBG Frissbeton Kft.

Székesfehérváron

GÉPKEZELŐ
referenciaszám:
HU-2018-122806

munkatársat keres.

Feladat:
•  Betonkeverőgép és kotró 

kezelése, karbantartása

Elvárások:
•  Felhasználói szintű 

számítástechnikai ismeretek,
•  elhivatottság,
•  felelősségtudat,
•  építőipari szakmai tapasztalat 

előny,
•  gépszerelő/lakatos/

villanyszerelői végzettség előny.

Csapatunk erősítésére a

Pályázni a
www.strabag.hu/karrier

oldalon lehet.

Kapcsolat/ Információ:
BOTTLIK László

Mobil: +36-30/993-0913

Fontos határidő közeleg  
az egyéni vállalkozóknak

Bővült az szja-
bevallás elkészí-
tési lehetősége-
inek tárháza az 
egyéni vállal-
kozók számá-
ra, idéntől már 
ők is használhatják a NAV 
webes kitöltőjét. Az egyé-
ni vállalkozóknak február 
26-ig kell összeállítaniuk 
és eljuttatniuk szja-bevallá-
sukat a NAV-hoz. A február 
26-i bevallási és befizetési 

határidő az evás 
egyéni vállal-
kozókra és a 
katásokra is vo-
natkozik. Ha va-
laki katás adózó-
ként 2017-ben 

átlépte az évi 12 millió fo-
rintos bevételi határt, ak-
kor a többlet után a 17KA-
TA bevallás benyújtásával 
egyidejűleg 40 %-os adót 
kell fizetnie. (forrás:www.
vilaggazdasag.hu)

„Ha az ember szereti és 
érti a munkáját,  

nem is érzi fárasztónak.

”Thury Zsuzsa

Mérnökképzés indul önvezető  
járművek fejlesztésére

Az autonóm járműirányí-
tási mérnök mesterszak a 
Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem 
(BME) közlekedésmérnö-
ki és járműmérnöki karán 
indul szeptemberben. A 
képzés angol nyelven fo-
lyik majd. A szakon tanu-
lók széleskörű ismereteket 
sajátíthatnak el az önveze-
tő járművek tervezéséről és 

fejlesztéséről. Megszerzett 
tudásuk pedig a dinamiku-
san fejlődő járműipar szá-
mára kiemelt értékű lesz. 
(forrás: www.profession.hu)
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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

FRÖCCSÖNTÉSI TECHNOLÓGUS
FRÖCCS-SZERSZÁM KARBANTARTÓ
TÖMB/HUZAL-SZIKRA FORGÁCSOLÓ

www.simonceg.hu

      /simonceg      

JACK FILTER – A MANN+HUMMEL CSOPORT TAGJA

Telephely: Jack Filter Hungária Kft., Jack Filter telep 1., 8154 Polgárdi • Látogass el hozzánk: http://www.jack� lter.at// 

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszésed, küldd el hozzánk önéletrajzod postai, vagy elektronikus úton.
Jelentkezésed az alábbi elérhetőségeken várjuk: Elektronikusan: offi  ce@jackfi lter.hu Postán: Jack Filter Hungária Kft., 8154 Polgárdi, Jack Filter telep 1.

LOGISZTIKAI ADMINISZTRÁTOR
munkakörbe

MUNKÁD SORÁN FELADATAID LESZNEK:
•  szállítási dokumentációk előkészítése
•  logisztikai folyamatok támogatása, szállítások előkészítése
•  kapcsolattartás a cég logisztikai szolgáltatója és a 

termeléstervezés között
•  intrastat és EKAER ügyintézés
•  számlák-szállítók cmr-ek kiállítása, továbbítása
•  együttműködés az üzem társterületeivel

AMIT VÁRUNK:
•  középfokú végzettség, preferáltan logisztikai területen
•  legalább társalgási szintű angol vagy német nyelvtudás 

kritérium
•  magabiztos számítógépes ismeretek

NEM ELVÁRÁS, DE ELŐNYT JELENT:
•  hasonló munkakörben szerzett több éves tapasztalat

AMIT AJÁNLUNK: 
•  multinacionális környezet
•  bejárási költségtérítés 
•  hosszútávú munkalehetőség, egy dinamikusan fejlődő 

csapat tagjaként. 
•  tervezhető, kiszámítható munkaidő 

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
munkakörbe

MUNKÁD SORÁN FELADATAID LESZNEK:
• termékek kézi összeszerelése
• mennyiségi és minőségi elvárások teljesítése
• kézi anyagmozgatás a termelési területen,
• gyártási dokumentáció vezetése
• termelési terület tisztán tartása.

AMIT VÁRUNK:
• legalább 8 általános iskolai végzettség,
• precíz, pontos munkavégzés,
• monotonitás tűrés, jó kézügyesség,
• két műszakos munkarend-, esetenként túlóra vállalása

NEM ELVÁRÁS, DE ELŐNYT JELENT:
• hasonló munkakörben szerzett több éves tapasztalat
•  varrási ismeretek, kézi varrógép kezelésében szerzett 

tapasztalat

AMIT AJÁNLUNK:
• teljesítményprémium
• bejárási költségtérítés
•  hosszútávú munkalehetőség, egy dinamikusan fejlődő 

csapat tagjaként.
• tervezhető, kiszámítható munkaidő

RAKTÁRI MUNKATÁRS
munkakörbe

MUNKÁD SORÁN FELADATAID LESZNEK:
• bejövő áru mennyiségi és minőségi átvétele
• raktári anyagmozgatás
•  termelés alapanyagellátásának folyamatos 

biztosítása
• kiszálíltási feladatok ellátása
•  egyéb a raktározással kapcsolatos adminisztrációs 

teendők

AMIT VÁRUNK:
•  hasonló munkakörben szerzett több éves 

tapasztalat
• targoncavezetői jogosítvány
• csapatjátékos személyiség
• két műszakos munkarend, esetenként túlóra 
vállalása

AMIT AJÁNLUNK:
• étkezési hozzájárulás
• bejárási költségtérítés
•  hosszútávú munkalehetőség, egy dinamikusan 

fejlődő csapat tagjaként
• tervezhető, kiszámítható munkaidő

A légszűréstechnika piacvezető szakértőjeként a MANN+HUMMEL világszínvonalú termékeket szállít autóipari, gyógyszeripari és tisztatéri légtisztítási megoldásokhoz. 
Cégünk alapelvei a csapatszellem, a nyílt kommunikáció, és a folyamatos fejlődés. Polgárdi telephelyünk bővítése miatt keressük csapatunk új tagjait,

SZÉKESFEHÉRVÁRI áruházának
csapata kollégát keres:

-tElvárás: • minimum középfokú végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• rátermettség • elhivatottság
Előny: értékesítési tapasztalat

Fényképes önéletrajzok: demjen.gabor@szatmari.hu-ra

ÉRTÉKESÍTŐ-t

8 órás munkarendbe

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

Amit kínálunk: 
•  Határozatlan idejű szerződés  

a próbaidő lejárta után
•  

Távolsági bérletet 100%-ban 
támogatjuk

•  Cafetéria rendszer
•  Hosszútávú, stabil  

munkalehetőség

Fényképes önéletrajzokat az allas@greatcabinets.hu email 
címre vagy személyesen a  

Zsurló u. 13. szám alatt várjuk.

betanított  
munkás 

Great Lakes Hungary Kft.  
felvételt hirdet  

a következő munkakörbe:

„A modern társadalmat 
nem a több munka, hanem 

a munkára való jobb 
felkészítés gazdagítja.

”Kopátsy Sándor
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Otthon - Építés 
Lakberendezés
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www.modulablak.hu
8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 45., Tel/Fax: 06-22 310-426 Mobil: 06/20 512 5016

AJTÓ VAGY ABLAK?
AKKOR MODULABLAK!

30%
+5%

AKCIÓ 

KEDVEZMÉNNYEL!
ÚJ ÉPÍTÉS ESETÉBEN KEDVEZMÉNY! Az
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Képek a falon
Míg korábban az volt a be-

vált szokás, hogy egy síkban 
helyeztük el a falon a festmé-
nyeket, úgy ma már nincs sza-
bály arra nézve, hogyan pozí-
cionáljuk stílusosan az egyes 
tárgyakat.Akasztjuk, támaszt-
juk, halmozzuk vagy egymás-
ra rakjuk – többféle módon 
rendezhetjük a képeket, fest-
ményeket és posztereket. A 
hálóban kifejezetten jól mutat, 
ha bekeretezünk néhány pla-
kátot és azokkal dekoráljuk a 
falat. Azzal teremthetünk egy-
séget, ha a képeket fehér alap-
ra ragasztjuk fel. (forrás:www.
lakaskultura.hu)

Megkezdődött a hóvirágünnep az Alcsúti Arborétumban
A korai tavasz meghozta a gyümölcsét: bár az egybefüggő mező még várat magára, szépen nyílnak már a hóvirágok az 
országszerte ismert Alcsúti Arborétumban, ezért az előző évhez képest egy hónappal hamarabb, már február 5-én kezdetét 
vette a hagyományos hóvirágünnep. A csodálatos látványt keltő, két és fél hektáron elterülő fehér hóvirágok négy héten át, 
egészen március 4-ig minden nap 10 és 16 óra között tekinthetők meg. (forrás:www.sokszinuvidek.hu)

Tippek gyerekszobába: 
mágneses tapéta

Zöld növények újszerű tálalásban

Akár vágott virágokról van 
szó, akár klasszikus szoba-
növényekről, egy-egy kisebb 
csavarral azonnal a lakás leg-
szebb ékei lehetnek.

Messze még a jó idő, de a 
tél derekán járva mégis egy-
re inkább szeretnénk köze-
lebb érezni magunkhoz a 
tavaszt. Néhány növénnyel 
már most megidézhetjük, 
rendezzük őket a megszo-
kottól eltérő módon. Télen 
is szedhetünk a szabadban 
néhány szebb faágat. A rü-
gyező vagy zöldes szálakat 

csak lazán rendezzük el 
egy nagyobb üvegvázában. 
A padlón mutat a legjobban, 
így hagyhatjuk hosszabbra a 
csokrot, hogy még látványo-
sabb legyen a többi dekorá-
ció mellett.

Neveljünk zöld növénye-
ket a lakásban a hidegebb 
hónapokban! Ilyenkor a 
legpraktikusabb egy apró 
kert összeállítása egy üveg-
tálban, amiben a pozsgások 
és a sziklakert lakói marad-
nak meg a legtovább. (forrás: 
www.lakáskultura.hu)

Sok szülő szeretne olyan 
kreatív mesevilágot vará-
zsolni a gyerekszobába, 
ahol a kicsik folyamatosan 
alakíthatják az elemeket. 
Ebben segít egy tapétacsa-
lád, amelyhez többdara-
bos mágnesszett is tarto-
zik. A kicsik így szabadon 
újragondolhatják szobájuk 

dekorációját – nem is be-
szélve arról, hogy a muta-
tós falak mellett egyúttal egy 
szuper játékot is kapnak. A 
repülő malacok, szemüveges 
medvék, fantasztikus cso-
dalények sokaságának csak 
a képzeletünk szab határt! 
(forrás:www.lakaskultura.
hu)



2018. február 9.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó

A fokhagyma bámulatos hatása 
Az őszi-téli időszakban gyakori vírusos eredetű megbetegedések, náthás tünetek enyhítésére jól bevált 
módszer a fokhagyma különböző formában történő fogyasztása. Természetesen nem az erős illat az, ami 
a vírusokat távol tartja, sokkal inkább a fokhagyma szeléntartalma. (forrás: www.hazipatika.com)
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Életmód

FEBRUÁRI 
AKCIÓ

SZOLGÁLTATÁSAINK:
•  ultrahangos 

szemüvegtisztítás
•  bankkártyás fi zetés
•  egészségpénztári 

kártyák elfogadása!

Az akciós hirdetés nem teljes,
a részleteiről érdeklődjön
személyesen, vagy 
telefonon!

Az akciók össze nem vonhatóak!

Cím: Székesfehérvár Várkörút 42. 
(a Travel utazási iroda mellett) 

 Telefon: 30/478-8972 vagy 22/321-196
Nyitva: H–P:  9.00–18.00 ,  Szo:  9.00–12.00

Ebédidő: 12.30–13.30 -ig

INGYENES KOMPUTERES 
SZEMVIZSGÁLAT!
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN!

ÉLETÉNEK ÉVEIT
 %-OS KEDVEZMÉNYRE 

VÁLTHATJA!
Kétharmadát a szemüvegkeretbe, egyharmadát 

a szemüveglencsébe számoljuk bele!

Az akció február 28-ig érvényes!

A KONTAKT OPTIKÁBAN!

kedvezmény!

Egyes Varilux 
multifokális 
lencsékre 

-50%

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

Mire figyeljünk illóolaj vásárláskor?
A természetes illóolajok-

ban a kézművesség, a ha-
gyomány és a tudás egy-
aránt jelent van, ezáltal 
lesz rendkívüli és gyógyí-
tó hatású. Az illóolajok ki-
nyeréséhez sok-sok tudásra 
és tapasztalatra van szük-
ség, amit sokan még min-
dig elbagatelizálnak. A 
szintetikus illatok – még ha 
igazinak is tűnnek – a te-
rápiában fontos alkotó anya-
gokból csak keveset tartal-
maznak, és ezért általában 
egyáltalán nem, vagy csak 

csekély mértékben haté-
konyak.  Az aromaterápia 
ezeket az olajokat holtanya-
goknak nevezi, ami immun-
rendszerünket inkább gyen-
gíti, minthogy erősítené. Az 
almavirágnak, orgonának, 

ibolyának, gyöngyvirágnak 
és fréziának nincs tiszta nö-
vényi illóolaja, ezek semmi 
esetre sem természetes ola-
jak, mint ahogy mesterséges 
termékek a banán-, az eper-, 
a kókusz- és más gyümölcs-
olajak. Mivel a félrevezetés 
ezen a területen is elter-
jedt, így ha valaki jó minő-
ségű olajat szeretne, keres-
se a minősített termékeket, 
vagy ott vásároljon, ahol mi-
nősítő bizonylatot is fel tud-
nak mutatni. (forrás: www.
sokszinuvidek.hu)

Hibák, amiket hajszárításnál követünk el
A hajszárítás a világ egyik 

legegyszerűbb dolgának 
tűnhet, mégis számtalan 
olyan hibát elkövethetünk 
közben, amivel károsítjuk a 
hajunkat, fejbőrünket. 

A hajunknak 80 %-ban 
száraznak kell lennie, mi-
előtt bevetjük a szárításhoz 
a fésűt vagy a körkefét. Elő-
ször törölközővel itassuk 
fel a nedvességet, majd az 
ujjainkkal kócolva szárít-
gassuk - de ne a legmaga-
sabb fokozaton! Bármilyen 

hosszú vagy típusú legyen 
a hajunk, szárítás és - külö-
nösen - hajsütő vagy hajva-
saló használata előtt min-
denképpen használjunk 
valamilyen hővédő termé-
ket. A fémből készült haj-
kefék túl gyorsan felhevül-
nek, ezáltal károsíthatják a 
hajszálak egészségét, ráadá-
sul fémtüskéik felsérthetik 
a fejbőrt is. Szőr, kerámia 
vagy műanyag sörtéjűt vá-
lasszunk inkább, vagy olyat, 
amely az előbbi anyagok ke-
verékéből készül. A jobb mi-
nőségű hajszárítókon három 
fokozat van: alacsony, köze-
pes és magas. Hacsak nem 
nagyon sűrű és vastag szálú 
a hajunk, valójában az len-
ne az egészséges, ha min-
dig a legalacsonyabb fokoza-
tot használnánk. A szárítás 
utolsó fázisához kapcsoljuk 
a gépet a legalacsonyabb hő-
mérsékletre. (forrás: www.
hazipatika.com)

A matcha ezért 
egészséges

A matcha nem más, mint 
egy speciálisan nevelt zöld 
teából készülő, finom-
ra őrölt por. Leggyakrab-
ban teát készítenek belő-
le, ugyanakkor smoothie-k 
és desszertek alapanyagá-
ul is szolgálhat. Igen egész-
séges. A matchában nagy 
mennyiségben találhatóak 
katekinek, amelyek segíte-
nek megvédeni a sejteket az 
oxidatív stressz káros hatá-
saitól. A matcha porhoz az 
egész levelet felhasználják, 
ezért jóval gazdagabb anti-
oxidánsokban az egyszerű 
zöld teánál. (forrás: www.
hazipatika.com)

Az aszalt gyümölcsök valóban egészségesek?
Az aszalás - mint természe-

tes tartósítási eljárás - során 
a friss gyümölcsök víztartal-
mának jelentős csökkenését 
érjük el. Megfelelő tárolás 
mellett, adalékanyagok nél-
kül is hosszú ideig megőrzik 
ízüket, állagukat és tápérté-
küket, mégis találunk a bol-
tok polcain kémiai anyagokat 
(pl. kén-dioxid, szorbinsav) 
tartalmazó fajtákat. 

Hogy elkerüljük ezeket 
a negatív tulajdonságokat, 

készítsük magunk az aszal-
ványokat! A téli időszakban 
érdemes rendszeresen fo-
gyasztani, hiszen édesség 
iránti vágyunkat természe-
tes módon tudjuk kielégíteni, 

ugyanakkor megfelelő vita-
minhoz és ásványi anyag-
hoz is hozzájuthatunk. A 
téli ínséges időszakban ki-
emelten fontos a szerepük 
a kiegyensúlyozott, egész-
séges táplálkozásban. Leg-
ismertebb képviselőik: szil-
va, alma, körte, sárgabarack, 
meggy, áfonya, eper, szőlő 
(mazsola), füge, datolya, ba-
nán, ananász, mangó, papa-
ya. (forrás: www.hazipatika.
com)
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Selena Gomezt depresszióval és szorongással kezelték
Az énekesnő állítólag két hetet töltött el egy New York-i klinikán, de már újra mosolyog. Mint az énekesnőhöz közel álló 
források említik, Selena Gomeznek nagyon nehéz éve volt, pláne a vége, amitől kimerült, leeresztett, rátört a depresszió 
és a szorongás. A sűrű munkás hétköznapok mellett tavaly ősszel veseátültetésen esett át az énekesnő, volt előtte egy kis 
depressziója is, utána pedig az okozott feszültségeket családon belül, hogy úra összemelegedtek exével, Justin Bieberrel. 
Terápiájának része volt többek között a pilates, a meditáció és a rendszeres, egészséges étkezés is. (forrás: nuus.hu)

Tom Cruise még jobban tönkreteszi magát
Tavaly augusztusban - tő-

le szokatlan módon - elron-
tott egy akciójelenetet Tom 
Cruise, és egy ház falának 
csapódott. A balesetben csú-
nyán eltört a bokája, így le 
is kellett állítani a Mission: 
Impossible hatodik részének 
munkálatait. Tom csak né-
hány hete tudta újrakezdeni 
a munkát, és továbbra sem 
engedi, hogy kaszkadőr he-
lyettesítse. Pedig a legújabb 
paparazzi felvételeken jól 

látható, hogy még nagyon 
nem épült fel a brutális bo-
katörésből. Sőt, nemhogy 
az ugrálás, de egy egysze-
rű séta se megy neki bice-
gés nélkül.

Ha túlerőlteti a lábát, vagy 
esetleg megint rásérül, akkor 
maradandó károkat is okoz-
hat, de legalábbis megint 
kényszerpihenőre kell men-
nie. Viszont mindez a jelek 
szerint nem érdekli Tomot. 
(forrás: ripost.hu)

A 84 éves Belmondo a világ egyik 
leggyönyörűbb nőjével pózolt

Átadták a francia Golden 
Globe-ot, vagyis a Lumièrest, 
és - mint minden évben - 
most is igazi sztárkavalkád 
volt a gálán. Idén kiváltképp 
sokan mentek el a díjátadóra, 
ugyanis mindenki találkoz-
ni akart a két életműdíjas-
sal, Jean-Paul Belmondóval 
és Monica Belluccival. A 84 
éves legendás színész pedig 
láthatóan nem az elismerés-
nek örült a legjobban, hanem 
kolléganőjének. Belmondo 
úgy vigyorgott Monica olda-
lán, mint egy kisgyerek kará-
csonykor, és akár azonnal el 

is indult volna vele haza, ha 
lehetősége van rá. De érthető 
a lelkesedése, hiszen Bellucci 
még 53 évesen is a világ egyik 
legszebb és legcsinosabb nő-
je. (forrás: ripost.hu, fotó: 
Northfoto)

Brooklyn Beckham tetoválása
David Beckham 

felnőtt fiatal pasi-
vá serdült fia apja 
tiszteletére csinál-
tatott tetoválást. 
Nem kell persze 
nagyon elvont 
művészeti alko-
tásra gondolni, 
egy frappáns kis évszám tisz-
teleg ugyan csupán a nagy-
nevű fater előtt: 1975. Ek-
kor született ugyanis David 

Beckham. A kap-
csolat nem csoda, 
hogy máig szoros, 
hiszen a focista 
alaposan kivet-
te a részét fia ne-
veléséből: 2000-
ben engedélyt is 
kapott, hogy ki-

hagyjon egy edzést azért, 
hogy vigyázhasson Brook-
lynra annak betegsége miatt. 
(forrás: nuus.hu)

Fiatal szerelmével  
menekült el a világ elől

A Baywatch egykori sztár-
ja azonban még most is bom-
bázó, olyannyira, hogy 18 
évvel fiatalabb párja, a fran-
cia focista Adil Rami meg-
őrül érte. Már hat hónapja 
együtt élnek Marseille-ben, 
a színésznő elmondása sze-
rint szerelme sokat segít a 
korral járó változások elvi-
selésében. Azt is elárulta, 
hogy miért hagyta ott Flori-
dát egyik napról a másikra. 
Nem akarnak szem előtt len-
ni, védeni szeretnék a sze-
relmüket. A színésznő és 
a focista egymás gyerekeit 
is szeretik, Anderson pedig 
rendszeresen vegetáriánus 
ételeket főz, és még a kony-
hában sem visel lapos sarkú 
cipőt. Anderson a nyugodt 
környezetben könyvírásba 
fogott, ugyanis szeretné el-
mondani a véleményét a fe-
minizmusról, amelynek mai 
változata kicsit sem tetszik 
neki. (forrás: nlcafe.hu
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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.
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

Részletekről érdeklődjön.

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  310.000 Ft-tól
Dupla síremlékek már  395.000 Ft-tól

ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu

Meghatotta a közönség Cinit
55 évvel ezelőtt ismerte 

meg az ország Zalatnay Sa-
roltát a Táncdalfesztiválon. 
Az énekesnő az első sikere 
helyszínén, az Erkel Színház-
ban rendezte meg jubileumi 
nagykoncertjét is.

„A koncert előtti időszak-
ban azért nem tudtam alud-
ni, mert izgultam, most meg 
azért nem, mert megköny-
nyebbültem és boldog va-
gyok. Nagyképűen hangzik, 
de megszoktam a sikert és a 
szeretetet, de ez még engem 
is meglepett” - árulta el Cini. 

A fellépésen a háttérben ré-
gi fotókat vetítettek, amely a 

fellépőket és a közönséget is 
meghatották. „Elolvadtam a ze-
néktől és a közönség fogadtatá-
sától, de arra gondoltam, hogy 
nem szabad bőgni. Egész kon-
cert alatt ott volt a gombóc a tor-
komban. A Fák, virágok, fény 
című számnál viszont eltörött 
a mécses” – mesélte az énekes-
nő a Borsnak. (forrás: life.hu)

Tinédzserkori szerelmesek 72 év után újra találkoztak
Irene Lanning és 

George Coffin 14 éve-
sen voltak egymás-
ba halálosan szerel-
mesek, de néhány év 
együttlét után sajnos 
az élet elsodorta őket 
egymástól. Mindket-
ten máshol, mással 
alapítottak családot, 
de nagyon úgy tűnik, 
hogy nem szűntek meg 
egymást szeretni. Évti-
zedekkel később egy közös 
barátjuk temetésén futottak 
újra össze, és ismét fellobbant 

köztük a láng. Pontosan 72 
év telt azóta, hogy elszakad-
tak egymástól. George egy 

fél évvel később fel is 
tette a nagy kérdést 
Irenének, aki termé-
szetesen igent mon-
dott. Most az esküvő-
re készülnek. „A mi 
korunkban nem en-
gedhetjük meg ma-
gunknak, hogy csak 
lógjunk”- mondta 
George. „Őszintén, 
soha nem gondoltam 
volna, hogy összehá-

zasodunk. Ez egy igazi me-
se” - tette hozzá Irene. (for-
rás: life.hu)

Már közel két évtizede 
nem szerepel a tévében, 
de ma is emlékszünk még 
Kudlik Júliára. A 73 éves 
egykori műsorvezető ma is 
ugyanolyan életvidám, mint 
ahogyan megsimerte az or-
szág. A legendás műsorve-
zető egyedül él szentendrei 
otthonában, mégsem ma-
gányosan, mert igyekszik 
kihasználni a nap minden 
percét. A BEST magazinnak 
mesélt arról, mivel tölti ide-
jét, és az biztos: akkor is fel-
figyelnénk Kudlik Júliára az 
utcán, ha nem ismernénk. 
Sugárzó a mosolya, tele van 
életkedvvel, és ez látszik 
is rajta, és ebben a szürke 
időben színesebb nem is 
lehetne. Maga készítette a 
sapkáját és a kesztyűjét is. 
„Szerencsére egészséges va-
gyok, nem szedek semmi-
lyen gyógyszert. A korom-
mal pedig nem foglalkozom, 
mert minden életkornak 

megvan a maga szépsége, ér-
telme, csak meg kell találni” 
– mondja a 73 éves Kudlik 
Juli, akinek a népszerűsé-
ge töretlen. Az elmúlt négy 
évben Szvorák Katalin nép-
dalénekessel közös előadá-
sukkal járják az országot és 
a magyarlakta területeket. 

Először megdöbbentette, 
hogy érzi, látja, hallja a kö-
zönség szeretetét. „Negyven 
évig egy fekete csőbe néz-
tem bele, semmilyen visz-
szajelzést nem kaptam, most 
pedig csak ebben a szem-
től szembe szeretetben van 
részem.” (forrás: nlcafe.hu)

Judy platinaszőkére váltott 
Talán fel sem ismernéd az 

utcán a Groovehouse éne-
kesnőjét, Judyt, mert any-
nyira más lett platinaszőke 
hajjal. Az énekesnő tudato-
san változtatott. Az elmúlt 
húsz évben, amióta Judy a 
Groovehouse énekesnője, 
a rajongói még nem láthat-
ták így. A Fem3Caféban is 
meglepte a műsorvezetőket 
a platinaszőke haja, hiszen 
őt másképpen szokták meg. 

„Ahogy az ember öregszik, 
egyre jobban áll a világosabb. 
Most már szoliba sem járok, 
már napra sem megyek” – 
mesélte a változásról Judy. 
Régebben nagyon idegen 
volt az énekesnőnek, amikor 

világosítani akarta a haját, 
és egy kísérlet után lemon-
dott erről a tervéről. Most vi-
szont azt gondolja, megérett 
az idő és ő is a változásra, és 
sokat számít a fazon is. (for-
rás: nlcafe.hu)

Harry és Meghan esküvőjén 
újra énekelhet a Spice Girls 

Világra szóló esemény-
nek ígérkezik Harry Herceg 
és Meghan Markle esküvője. 
Régóta rebesgetik, hogy eset-
leg újra összeállt az öt legen-
dás lány, most felreppent a hír, 
hogy erre a legjobb alkalom a 
királyi pár egybekelése lesz. 
A lánybanda újra egyesülését 
a múlt héten erősítették meg, 
amikor egy közös fotót posz-
toltak az Instagramra. A The 

Sunnak Geri Horner egy kö-
zeli barátja azt nyilatkozta: le-
hetséges, hogy az első fellépés 
Harry és Meghan esküvőjén 
történik majd. (forrás: life.hu)

Nick Árpád veszélyes visszatérése
Nick Árpád, ötszörös Gu-

inness-rekorder erőművész 
10 hónapja úgy megerőltet-
te magát egy erőbemutatón, 
hogy egy héttel később ar-
ra ébredt, mozdulni sem bír. 
A Honvédkórházban állt új-
ra lábra. Most már jól van, 
és szerette volna, ha ezt a 
közönsége is tudja, ezért 
megdöbbentő és veszélyes 
mutatványt hajtott végre. 
Kardheggyel a mellkasán 
tolt másfél méterrel arrébb 
egy 18 tonnás tűzoltóautót.

„Tavaly áprilisban azt 
hittem, mindennek vége, 
de pár héttel a kórház után 
kezdett visszatérni az erőm, 
és különleges mutatvánnyal 

akartam jelezni: még van 
szén a pincében! Kamiont 
húzni már nem tudok, tolni 
viszont igen. A reumatoló-
gus szakorvosomnak nem 
szóltam, mire készülök, de 
ha a párom elfogadta, hogy 

erre szükségem volt, talán 
a doki is megérti” – mondta 
a Blikknek Nick Árpád, aki 
eredetileg pótkocsis kami-
onban gondolkodott, de ez 
anyagi okból nem jött össze. 
(forrás: nlcafe.hu)

Kudlik Júlián nem fog az idő
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Startol a téli olimpia, ami minden generációt magával ragad…  
3. oldal 

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2018. február 9., 6. hétAz ötkarika bűvöletében

Fagyasztott húsok, húskészítmények,barom� húsok, fűszerek, sók, belek, kések kis- és nagykereskedelme.

Lakossági kiszolgálást is vállalunk kartonos kiszerelésben, 
a honlapunkon megadott feltételek szerint!

Hétfőtől péntekig 700 – 1500-ig várjuk cégek és baráti, családi közösségek

nagybani rendelését, amit akár aznap este át is vehet kollégáinktól!

Keresse húsvéti 
ajánlatunkat!

Velence-Meat Kft.8000 Székesfehérvár, Raktár u. 13.Tel.: 06-22/312-531Fax: 06-22/327-537Mobil : 06-30/47-45-779E-mail : velencemeat@huskereskedelem.hu  Web : www.huskereskedelem.hu

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

CSEMPEBOLTALBA KERÁMIA 57 KFT.

Akciós csempeMOST 1.790 Ft/m2
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Famintás járólapokmár 4.290 Ft/m2-tőlSzámtalan méretben és színben!

A Jüllich Glas Holding Zrt.az alábbi munkatársait keresi:Gépkezelőautomata és félautomata üvegipari gépek kezeléséreElvárásaink : megbízhatóság,  megfelelő szintű munkabírás,2 műszakos munkarend vállalásaElőny:  gyártásban szerzett gyakorlat, szfvár-i vagy környéki lakhelyAmit kínálunk: stabil munkahely hosszútávra,utazási költségtérítés Versenyképes bér + cafatériaElőny:  szfvár-i vagy környéki lakhelyJelentkezés:postacím: 8000 Szfvár, Holland fasor 5. vagy human@jullichglas.hu

Akác, cser, tölgy, bükk TŰZIFA AkcIós ForesT keményfa brikett  85 Ft/kg(Az akció érvényes: 2018.02.02-02.28.  ezen belül a készlet erejéig.)székesfehérvár,  Farkasvermi u. 40/3.06-20/367-1498 EU
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A Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. országos áruterítéshez keres C+E kategóriával rendelkező Gépjárművezetőket kiemelt bérezéssel! 
Jelentkezni a 06-20-620-3027-as telefonszámon lehet!

HÍVJON MINKET MOST
HÍVJON MINKET MOST06 20 915 5994 Facebook.com/

Facebook.com/pannonjob

Amit kínálunk:
•• Br.196.900 Ft/hó•• Kiemelkedő műszakpótlék•

Kiemelkedő műszakpótlék
Kiemelkedő műszakpótlék• Br.250.000 Ft 

Kiemelkedő műszakpótlék
Kiemelkedő műszakpótlékBr.250.000 Ft 

Br.250.000 Ft cafeteria

Kiemelkedő műszakpótlék
Kiemelkedő műszakpótlék

cafeteriacafeteria keret••••IngyenesIngyenesIngyenes vállalati buszjáratok

Székesfehérvárra a KÖFÉM 
Székesfehérvárra a KÖFÉM TERÜLETÉRE

TERÜLETÉRE
TERÜLETÉREGépkezelőGépkezelőCsomagolóCsomagolóMegmunkáló

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Székesfehérvárra a KÖFÉM 

ÁLLÁSLEHETŐSÉGJELENTKEZZ MOST!

Keressen a
facebook-on 
Bőrcipő Péli

Megbízható márkák: Josef Seibel, EMIS, ANIS stb
Szfvár., Távírda u. 25. (Falköztől 3 méterre!)
Nyitva: H-P: 930-1730, Szo: 900-1300, V.: zárva Ak
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Szeresd a lábad!
Péli Bőrcipő Bolt

Női és férfi , alkalmi, kényelmi bőrcipők, csizmák, 
mennyasszonyi cipők apró és nagy lábaknak is! NŐI: 33-42 MÉRETIG, FÉRFI: 39-50 MÉRETIG

FÉRFI 47-50-ES  KATALÓGUSBÓL RENDELHETŐ

Készletkisöprés 20-60% engedményNői hosszú szárú csizmák akár 12.000 Ft -tól

Állás hirdetések: 
5.,6.,7.,8.,9.,14. oldalMegyei és multinacionális  cégek állásajánlatai közül válogathat minden héten

Mit adunk Önnek?

... ezt a lapot tartja most a kezében…

 Garantált 41.000 példány
  Székesfehérvár összes postaládájában és 

24 vidéki település terjesztési pontjain
 Hetente legalább 250.000 olvasó
 Minőségi megjelenés és tartalom
  Hírek, információk, szuper ajánlatok és akciók, 

apróhirdetések, érdekes cikkek és újdonságok
  Az országos Szuperinfó laphálózat egyik 

kiemelkedő kiadványa

ÜZLET, IRODA

Balatonakarattyán melegkonyhás strand
büfé berendezéssel eladó. Ár: 8,5 MFt
30/3947655; 30/3748396

JÁRMŰVEK

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

Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777

Eladó Dayang négyütemű, félautómata
motorkerékpár kiváló állapotban tel:06-
20/220-2765

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

270.000 Ft-tól

ÁLLÁST KERES

A-B-C-E kategóriával, 25 év gyakorlat-
tal, GKI nélkül állást keresek. Tel:06-20/
598-2192 12 órától

ÁLLÁST KÍNÁL

Apró

Előfizetett újságok címre kézbesítésére
keresek személyt Székesfehérváron
tel:06-20/774-9006

C, E kategóriával,
GKI kártyával,

gyakorlattal rendelkező
tehergépkocsi

vezetőt
keresünknyerges

billencsre,hetelősmunkára.
Tel: 06-30/491-9669

Székesfehérvári munkahelyre vagyo-
nőr kolleganőt keresünk érvényes enge-
délyekkel. Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal:
recepciosvagyonor@gmail.com

KIADÓ INGATLAN

Albérlet hölgynek! Székesfehérváron
családi házban egyszoba (külön bejára-
tú), összkomfortos, felújított, bútorozott,
gépesített, 60.000Ft +rezsi kiadó.
Tel:06-20/545-8995

Hosszútávra kiadó Prohászkán, 1,5
szobás felújított, bútorozott lakás 1-2 fő
részére. 90.000 Ft+ 3havi kaució. 06-
20/346-7309

Színháznál szoba 2 (diák)fiúnak 45.000
Ft/hó/fő rezsivel +2hó kaucióval kiadó
tel:06-20/285-1958

TELEK

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

Pákozdon, fő út mellett építési telek ol-
csón eladó 9 M Ft. Tel: 06-30/444-5704

GARÁZS

Színháznál garázs közepes autónak ki-
adó tel:06-20/285-1958

CSALÁDI HÁZ

Abán eladó egy nappali +2 szobás, jó
állapotú, vegyes falazatú ház, nyári
konyhával, garázzsal, állattartásra alkal-
mas melléképületekkel 9,5 M Ft-ért. Tel:
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

Gárdony csendes utcájában, állandó
lakhatásra is alkalmas ház, dupla telek-
kel eladó: 17,5 M Ft. Tel: 06-30/444-
5704

Pusztaszabolcson, kétszintes, 135 m2-
es ház, vállalkozásra is alkalmas telek-
kel, melléképületekkel kedvező áron el-
adó: 18,8 M Ft. Tel: 06-30/444-5704

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

Egyszintes: 160m2 exkluzív 44MFt;
70m2-es: 2,5 szoba, előkertes 13,3MFt
tel:06-30/353-6204

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

LAKÁS

Eladó a Kelemen Béla utcában, 4 eme-
letes 4. emeletén, egy franciaerkélyes, 2
szobás lakás. Irányár: 14,3 M Ft. Tel: 30/
348-9098

INGATLAN

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

· 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

• Belvárosierkélyes, 1+2 szobás, tégla
lakás liftes házban eladó: 24,9 M Ft.
Tel: 06-70/469-3370

• Gárdonyi 140 nm-es, igényes tégla-
ház vízpartól 200m-re eladó: 34,2 M
Ft. Tel: 06-70/412-4145

• Öreghegy lábánál, 2. em-i, 2 szobás,
erkélyes, újszerű lakás eladó: 24 M
Ft. Tel: 06-70/412-3520

• Belvárosban 4. em-i, erkélyes, 56
nm-es, 2+1 félszobás lakás eladó:
15,5 M Ft. Tel: 06-70/412-5115

• Belvárosban két szoba hallos, ma-
gasföldszinti panellakás eladó: 14,55
M Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Öreghegyenn+4 szobás, 128 nm-es,
új építésű egyszintes ikerház eladó:
52,5 M Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Királykúton 4. emeleti, 1+1 szobás,
felújított lakás eladó. Irányr: 13,9 M
Ft. Tel: 06-70/469-3370

• Velencén 3 szobás, 88 nm-es ház
garázzsal, terasszal, 736 nm telken
eladó: 21,5 M Ft. Tel: 06-70/412-4145

Székesfehérváron, Gáz utcában, 2 szo-
bás, felújított, 4. emeleti tehermentes
lakás tulajdonostól eladó. Iá:
16.200.000Ft, tel:06-70/521-3020

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000
Sütő utcában Székesfehérváron 49 m2-
es, 2. emeleti lakás eladó. Érdeklődni:
06-70/318-1231

Belvárosban földszinti téglalakás ela-
dó. Irányár: 15 M Ft. Tel: 06-30/438-
0440

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

Lakást vásárolnék (főleg 1+2; 3 szobá-
sat...stb) készpénzért tel:06-30/353-
6204

Történelmi belvárosban eladó 143 m2

alapterületű, 3. emeleti lakás. Irányár:
28,9 M Ft. Tel: 06-30/438-0440

Kelemen Béla utcában kétszoba hallos,
erkélyes, 4.emeleti lakás eladó. Érdek-
lődni:06-70/3370-259

Székesfehérváron, tehermentes, 2
szobás lakást keresek 1. emeletig.
Tel.:20/368-1493

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Eladó Csór Belátószőlőhegyen 2215m2-
es zártkert, tégla házzal, szőlővel, gyü-
mölcsössel. Érd:06-20/456-7469

Belvárosban I.emeleti 3,5 szobás
95nm-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

Kiadó 2 szobás, belvárosközeli, jó álla-
potú lakások Székesfehérváron
www.otlethazingatlan.hu
Kód:A362,A363,A364tel.:06-20/5944-
027,06-20/442-4719 Ötletház Ingat-
lan–Hiteliroda

Sárszentmihályon egyszintes, amerikai
konyhás, nappalis 4 szobás, 2003-ban
épült családi ház, dupla garázzsal
33.000.000Ft www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Palotavárosban II.emeleti, 1+2 félszo-
bás, erkélyes lakás 18.400.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2583
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Belvárosban 2,5 szoba hallos, erkélyes
szép lakás 18.500.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2579
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
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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: 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.

VEGYES

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

akkumulátort megvásárolok.
Gyors határidő.

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

Gyors pénz! Hagyatékból származó bú-
torokat, zománcokat, hastokokat, spa-
lettákat, gyalupadokat, fateknőket, öreg
tollakat, bicikliket, motorokat, autókat,
ládák, padok, polcok. Lomtalanítást vál-
lalunk. 06-70/612-6025

KÖNYVEKET, porcelánokat, festménye-
ket, bútorokat, órákat, dísztárgyakat,
komplett hagyatékot VÁSÁROLOK.
0620/415-3873.

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

Épít? Felújít?
KKKKeressen bennünket!
Ingyenes felmérés.

HHHHázak teljes körű kivitelezése
hőszigetelés • burkolás • bontás
• átalakítás • lakás- és házfelújítás

Építő és Karbantartó kft. Tel: 06-20/923-1458
www.epitokarbantarto.hu

KÉSZLETKISÖPRÉS!
–20–30–50%
Férfi Divat Fô utca

ÁLLAT

Megbízható nyugdíjas hölgy, otthoná-
ban vasalást vállal. Érdeklődni lehet:
06-20/281-1994

Tojótyúk előjegyezhető
a www.facebook.com/baromfifutar
oldalunkon.Most 50Ft/db kedvezményt
adunk!Kupon:baromfi50

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Tűzifa! Vegyes, kemény 12.000 Ft/m3,
kályha készre aprítva, szállítással. 06-
30/306-8268

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

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

NÖVÉNY

Húsfüstölés Maroshegyen. 06-20/932-
4805

IDARED ALMA kis és nagy tételben eladó
Szekszárdon. Tel.: 06/30-682-1449

Munkatársat keresünk
FEJÉRMEGYEI

HÍRLAP
kézbesítésére

Székesfehérvár
ésMór területén.

Csökkentett munkaképességűeket
is foglalkoztatunk.

06-22/542-752,
06-20/591-5673

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

BÚTOR

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

Nyelvtanítás, angol, német azonnal fel-
használható, beszédcentrikus, minimá-
lis nyelvtannal, belvárosban. 06-20/
9670-679

SZABADIDŐ

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval
13900Ft/fő/3éj, 20500Ft/fő/7éj. Tel.:06-
30/977-6495 vagy 06-30/944-9398
www.frankvendeghaz.hu

Tiszteld az embert, érezd jól magad,
keress sok pénzt! Pénzügyi területre
keresek értékesítési munkatársat fő-
és mellékállásban. Pályázati cím:
zolta.work@gmail.com

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy ill. kettő műszakba operátori
munkakörbe hölgyeket. Érdeklődni le-
het: 06-70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

futárt
keresünk székesfehérvári,

belvárosi étterembe,
rész- és teljes munkaidőbe.

fényképes önéletrajz:
isolabella@isolabella.hu

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 felvásárlás, beszámítás.

HEGE ÓRÁS
ÉS ZÁLOGHÁZ

Kérjemegkedvesekezét
Valentin-napon!

Válasszonkarikagyűrűt
megújult kollekciónkból

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel
hőszigetelt ésmotoros redőny,

reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenző

gyártása, szerelése, javítása.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény!

(Az akció február 1–28-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

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

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

NYÍLÁSZÁRÓK
gyártása, beépítése

Bemutatóterem:
Szfvár. Várkörút 2.

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45%

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel február1–28-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,
roletta,harmonika-ajjtó,nappernyyőkészítés

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

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

Dunántúli munkára betanított dolgozó-
kat keresünk azonnali kezdéssel, jó ke-
reseti lehetőséggel. Tel:06-30/709-
3150

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

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

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseré-
je; bádogozás, csatorna, beázás elhárí-
tás; előtetők, garázsok építése; fedlap-
csere; tetőtér beépítés, szigetelés; Lin-
dab tető új, tető cserepezés. 0630-899-
6270

ÜGYVÉD - Dr. Pomázi Ádám - jogi tanácsadás,
szerződés-szerkesztés (ingatlan/föld adásvétel,
ajándékozás, végrendelet), cégügyek, sport-
jog... iroda: Székesfehérvár, Mátyás király krt.
5. (Pláza mögött), tel.: 30/820-4186

GÉP, SZERSZÁM

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

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

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

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

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

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

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

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

Megrendelhető teljeskörű kőműves,
burkoló munkák, referenciával, rövid
határirővel. Tel:06-30/315-1997

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

Kisteherfuvar tel: 06-70/277-4010
OKTATÁS

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)

EGÉSZSÉGÜGY

Idős férfi gondozónőt keres hétköznap a
délelőtti órákra Székesfehérváron. Tel: 06-
70/665-1316

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

RENDEZVÉNY

Farsangi mulatság a Jancsárban febru-
ár 18-án, szokott időben. Kedves Höl-
gyek hozzanak fánkot, cserébe egész
este hölgyválasz is lesz. Jelmezt aki tud
hozzon magának! Beke-Marika 06-20/
617-5631

Teljes vagy részleges esküvőszervezés.
Ital és/vagy csokiszökőkút bérlés. 06-
70/422-4984

2 db 13-15 méteres fenyő kivágással
elvihető. 06-22/300-230

TÁRSAT KERES

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

Csinos 35 független nő, várja diszk-
rét úriember társaságát 06-70/281-
7387

Ápolt FÉRFI társam keresem 65-75 év
között, tartós kapcsolatra 06-22/747-
172

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

50 -62 éves hölgy társaságát keresi jó-
zan gondolkodású férfi komoly kapcso-
latra tel:06-20/220-2765

52 éves férfi fiatalos, vékony hölgy tár-
sát keresi. 06-20/912-3303
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TŰZIFA

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

www.albatuzifa.hu

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
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CSEH-OROSZ-
MAGYAR SZENEK

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

TAVASZI ÁRUCSERE!!! 02.12. HÉTFŐ
TAVASZI GYEREKRUHA VÁSÁR 990 FT/ KG, KB.: 100250 FT/DB   

02.14. SZERDA
TAVASZI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB   

02.15. CSÜTÖRTÖK

TAVASZI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB  
02.12. HÉTFŐ

TAVASZI PULÓVERVÁSÁR 350 FT/DB  
02.13. KEDD

 TÉLITAVASZI CIPŐVÁSÁR 300 FT/ PÁR HELYETT 100 FT/ PÁR  
 02.14. SZERDA

NADRÁGVÁSÁR 990 FT/ KG SOK FARMER  
 02.15. CSÜTÖRTÖK

KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR FEHÉRNEMŰK, KENDŐK, SÁLAK  
02.16. PÉNTEK

 TÉLITAVASZI CIPŐVÁSÁR 300 FT/ PÁR HELYETT TÉLITAVASZI CIPŐVÁSÁR 300 FT/ PÁR HELYETT

NADRÁGVÁSÁR 990 FT/ KG SOK FARMER  NADRÁGVÁSÁR 990 FT/ KG SOK FARMER  

AKC
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 • AKCIÓ!

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 pozíciókba 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, alapbéren felül havi munkaköri pótlék: 10 %, 15% illetve 20 %,  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

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Műszerész
ELVÁRÁSOK:

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

FELADATOK:
•  A termelés folyamán kieső termékek javítása. 

Az előírt dokumentumok pontos vezetése.

Minőségellenőr/
Folyamatellenőr

ELVÁRÁSOK:
• 8 általános iskolai végzettség • jó látás 
• 3 műszak vállalása

FELADATOK:
•  Termékek gyártásközi és raktárra adás 

előtti vizuális ellenőrzése
•  Termékminőség biztosítása a gyártási 

folyamat és a félkész termékek 
minőségellenőrzésével

Operátori pozícióra tesztnapra jelentkezni és 
az önéletrajzokat beküldeni 

a következő elérhetőségekre várjuk:
Telefon: + 36 22/200 320 vagy 321 

Email: allas@gealan.com

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 
több mint 500 hozzáértő és kompetens munkavállaló és a fejlett ipari gépparkja 

segítségével.  Székesfehérvári telephelyünk folyamatos fejlődése és bővülése 
következtében szeretnénk jelenlegi csapatunkat lelkes, lojális munkatársakkal növelni. 

Ha szeretne egy stabil jövőképű, hosszútávú munkalehetőséget, 
családias, igényes környezetet kínáló munkahelyen dolgozni, 

akkor várjuk jelentkezését az alábbi állások betöltésére: 

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 

ÖNT KERESSÜK!

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

FRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓ

MŰSZAKVEZETŐ

- Na gyerekek, aki tud mondani egy igazi 
hőst, az kap egy csokit.
Karcsika jelentkezik:
- Én tudok egyet! Hunyadi János.
- Nagyon ügyes vagy! Jöjj ki, odaadom 
a csokit.
Karcsika kimegy, elveszi a csokit, vissza-
megy a helyére, majd kiveszi a padból 
Batman fényképét.
- Ne haragudj, Batman, de az üzlet 
az üzlet.

Egy férfi közlekedési balaesetet okoz. Ezután ügyvédhez fordul segítségért.
- Ha jól értem - mondja az ügyvéd -, azt kéne bebizonyítanunk, hogy a kerékpáros, akit 
elgázolt, 130 km/h-s sebességgel száguldott át a kereszteződésen, és a macska, ami 
ekkor szaladt át az úton, akkora volt, hogy akadályozta a látást?

Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le 
falura, hogy riportot készítsen kisiskolások 
részére.
- Kérem mondja el egy napját!
- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek 
egy 1/2 oldal szalonnát. megiszok rá 4-5 
pálinkát...
- Na de bátyám ezt így nem lehet, mondja 
inkább hogy könyvet olvas.
- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, 
megeszek egy 1/2 oldal szalonnát. Elol-
vasok 4-5 könyvet, aztán addig dolgozok 
kinn a szántón, amíg olyannyira megnő a 
tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét 
el kell olvasnom. Bele is szédülök a sok 
olvasásba és ezért lefekszek, pihenek 
egyet. Mikor felébredek, megeszek egy jó 
nagy darab csülköt 1 kg kenyérrel. Ebéd 
után elmegyek a „KÖNYVTÁRBA”. A Pista 
már rendszerint ott vár. Együtt elolvasunk 
vagy 12-t, egészen addig, amíg a könyvtár 
bezár. Utána meg átmegyünk a Józsihoz, 
mert neki meg „NYOMDÁJA” van...


