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A Jüllich Glas Holding Zrt.

Műszaki rajzoló
munkatársat keres.

Feladat: A beérkező megrendelés 
legyártásához szükséges 

rajzdokumentáció elkészítése,
a termelés támogatása műszaki 

rajzok elkészítésében,
sziták készítésének gra� kai felügyelete

Elvárás: AutoCad és CorelDraw/
Adobe Illustrator gyakorlati ismeret, 

műszaki végzettség
Előny:  szfvár-i vagy környéki lakhely

Jelentkezés: magyar nyelvű 
önéletrajzzal az állás megnevezésével 

a human@jullichglas.hu címen

Építőipari Generál kivitelezői cég

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

lakatost, kőművest,  
burkolót, villanyszerelőt 

 felvesz hosszú távra.
Kiemelt kereseti lehetőség!

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

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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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,  
február 19. és 23. között és ha 

bármit vásárolsz, egy  
színes tavaszi sálat adunk 

AjándékBA!

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!

Tel.: 06-20/427-0570, 06-20/945-0408
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Székesfehérváron 
a volt 2-es ruháspiac 
üres területén 
8000 Szfvár, Selyem u. 1. 

Székesfehérváron 

VÁSÁR
KÖRTE

ÉS
ALMA

Időpont: 2018. 02. 24., szombat  8-12 óráig

Alma: Idared és Jonagold: 
1 láda, 8 kg ára: 2.000 Ft/láda 
 egységár: 250 Ft/kg

Körte: Conferance: 
1 láda, kb. 4 kg ára: 1.400 Ft/láda 
 egységár: 350 Ft/kg

 egységár: 250 Ft/kg egységár: 250 Ft/kg

 egységár: 350 Ft/kg egységár: 350 Ft/kg

Megszállottak klubja
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Kedves Szülők! 
A székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 

tisztelettel hívja és várja Önöket és gyermekeiket 
iskolanyitogató foglalkozásaira: 

 2018. február 23. (péntek) 1600 – 1730: 
oktatási-nevelési programunk, a „SANSZ” bemutatása a 
szülőknek, ennek megfelelő készségfejlesztő foglalkozás a 
gyermekeknek: 

 
 
 
 
 2018. február 27. (kedd) 800 – 1000: 

a leendő tanító nénik – Kisberk Andrea és Schreinerné 
Rodler Katalin – bemutatkozása, valamint a „SANSZ” 
programnak megfelelő foglalkozások bemutatása nyílt tanítási 
órákon. 

rendszeres iskola-előkészítő foglalkozásainkon a város és a 
városkörnyék nagycsoportos óvodásait is várjuk. A gyermekek együtt 
kalandoznak óvodánk nagycsoportosaival, a tanító nénikkel, valamint 
Oszkár tigrissel és Piri egérrel – Angol-KA-LAND-ban, 

Számítógépországban, a Mozgáskotta lapjain, a Sakkpalotában, valamint a Mesék Birodalmában. 

Bejelentkezés: egy héttel a foglalkozások előtt, Kovácsné Szolovi Anita iskolatitkárnál, a 22/318-
232-es telefonszámon. Időpontok: honlap  Beiratkozás / Meghívó menüpont: 

 

Szent Imre - VÁR 

 www.szentimreiskolaovoda.hu 

8000 Székesfehérvár, Budai út 4. 
szentimre.szfvar@gmail.com 

 

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...

Bojszi: Már elmúlt 1 éves a legényke, akit 
vadászok találtak egy erdőben kidobva. Pu-
lira hasonlít leginkább. Sokat kell vele még 
foglalkozni, sok mindent meg kell tanulnia. 
Egy új frizura határozottan jót tenne a meg-
jelenésének.

Fióna: 2 éves kislány, akiről nem tudjuk, 
mi történhetett vele, de borzasztóan fél az 
emberektől. Segítőnk foglalkozik vele, hogy 
enyhítse a rettegést, de szüksége van a fo-
lyamatos fi gyelemre, szeretetre.

Manó: Puli nagyságú, i� ú legényke. Nagyon 
szép kabátkában, tökéletes megjelenéssel. 
Más kutyákkal is jól viselkedik, de nagyon 
szereti, ha séta közben csak vele foglalkoznak.

Ivon: 2 éves, ivartalanított leányzó. Róla 
elmondhatjuk: a menhelyen nőtt fel. Apró 
kölyök kora óta nálunk él, és már éppen ideje 
lenne, hogy végre ő is megismerhesse, mi-
lyen az, amikor neki is van saját embere.

Milka: Meghatározhatatlan fajtájú, vörös 
hajú leányzó. Még nagyon fi atalka, alig 1 éves. 
Jelenleg is több társával él együtt, bár szereti 
a főnököt játszani.

Iza: Tacskóba oltott denevérre emlékeztet 
leginkább. Hatalmas lokátor füleivel min-
dent hall, és persze azonnal kommentál is. 
Aprócska, de nagyon fürge és éber házőrző.

Ödön: Testvérével együtt kóborolt néhány 
hónapja az utcákon. Azóta már szépen hely-
rejött, meghízott és a szája is kinyílt. Apró 
termetű biztonsági őr kategóriába sorolható.

Lotti: A kép mindent elmond. Lotti imádja az 
embereket, ellenben nem szereti az állato-
kat. Ő egyedüli kutyának tökéletes választás. 
Ivartalanított, 2 éves leányzó.

Rozsda: Nevét bundája színéről kapta. 
Csöndes, bújós, inkább félénk, ivartalanított 
legényke. A kanapét jobban kedveli, mint a 
kutyaházat.

Mancika: Mancikát egy fa alól ástuk ki, még 
babakorában. Azóta is egy kis Maugli, aki 
tökéletesen érzi magát a kutyák között, el-
lenben tart az emberektől. Sokat segítene 
neki, ha több kutya is lenne választott csa-
ládjában.

Megnyílt a Tópartis tárlat
A Tópartisok hagyományos kiállításán a művészeti tagozatra járó diákok munkáit nézheti 
meg a közönség. A gazdag, színvonalas téli tárlat képet ad a grafikus, a kerámia- és a 
textilműves tanszak diákjainak a szakmai fejlődéséről, másrészt a felajánlott munkák 
az alkotók egyéniségét is megmutatják. A kiállítást a Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium aulájában február 15-ig lehet megnézni az intézmény nyitvatartási idejében.

A Fehérvári Versünnepre várják a jelentkezőket
9. alkalommal rendezik 

meg a Fehérvári Versünnepet 
9-13. évfolyamos fiatalok szá-
mára. A zsűri elnöke ismét Ku-
bik Anna színművész lesz. A 
Fehérvári Versünnepen az el-
múlt években sok száz tehetsé-
ges diák vett részt, a szervezők 
ezúttal is nagy érdeklődésre 
számítanak. Az immáron 

kilencedik alkalommal meg-
rendezésre kerülő megmé-
rettetésre február 13-tól már-
cius 5-ig jelentkezhetnek az 

irodalomkedvelő diákok. A 
verseny két fordulóból, válo-
gatóból és döntőből áll. A vá-
logatóra március 10-én kerül 
sor, az esemény helyszíne a 
hagyományokhoz hűen ezút-
tal is a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Ház lesz. A dön-
tőt a Városháza Dísztermében 
tartják április 21-én.

Csapatok jelentkezését várják
Az Országos Katasztró-

favédelmi Ifjúsági Verseny 
helyi fordulóiba várja a csa-
patok jelentkezését a székes-
fehérvári katasztrófavédelmi 
kirendeltség. A versenyen, 
ahogyan a korábbi években 
is, szövetségek, szervezetek, 
egyesületek, általános isko-
lák és középiskolák csapatai 
vehetnek részt. A 4 fős csa-
patok nevezését általános 
(5-8. évfolyam) és középis-
kolás korcsoportban (9-13. 
évfolyam) várják. A verseny 
során a diákok először el-
méleti, majd gyakorlati tu-
dásukról adhatnak számot 
a katasztrófavédelem három 
nagy szakmai témakörében, 

a polgári védelem, a tűzvéde-
lem és az iparbiztonság terü-
letén. A feladatok között tűz-
oltói szerelés, térképismeret, 
sötétben való tájékozódás, 
tálcatűzoltás, ügyességi ver-
senyek, környezetvédelem, 
mentési feladatok, eszköz-
felismerés, túlélő csomag 
összeállítása, elsősegély-
nyújtás és közlekedésbiz-
tonsági feladatok is lesznek. 

A gyerekek a verseny során 
játszanak, szórakoznak, ver-
sengenek a győzelemért, mi-
közben olyan tudást szerez-
nek, amellyel nem csupán 
maguknak, de családjuknak 
és környezetüknek is segíte-
ni tudnak.

A verseny időpontja: 2018. 
április 12. (csütörtök), hely-
színe Székesfehérvár, Bregyó 
közi Ifjúsági Szabadidő 
Központ.

A nevezés ingyenes, a fejer.
katasztrofavedelem.hu ol-
dalról letölthető jelentkezé-
si lapot elektronikus formá-
ban, március 14-ig várják a 
szekesfehervar.pv@katved.
gov.hu e-mail címre.

Vadmadárkórház Nyílt nap Sukorón
Február 17-én 10-12 óráig mindenkit szeretettel várnak a Vadmadárkórházban, ahol találkozhatnak a gyógyuló és maradandóan sérült, 
de csodaszép madaraink mellett más, kedves állatokkal is. Belépőjegyet nem szednek, de kérik, adományoddal támogassák munkáju-
kat! A helyszínen anyagi támogatáson kívül szívesen fogadnak még: tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, papírtörlőt, kötszereket, kutya- 
macska konzerveket (varjúféléknek), vízi szárnyas tápot, szemes búzát vagy kukoricát (galamboknak), M-L méretű gumikesztyűt, 25-31 
L-es szemeteszsákokat. Nagyobb adománynak: nádszövetet. Helyszín: Vadmadárkórház Sukoró – Bird Hospital (Sukoró, Ivókút u. 14.)
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Az emberfia igazi próbálkozó, gyűjtöge-
tő fajta, majdnem mindenki már gyer-
mekkorában rendelkezett valamiféle 
hobbival, amit később kinőtt, elhagyott. 
Ha jobban belegondolunk, bizony, már 

ovis korunkban gyűjtögettünk falevelet, vadgesz-
tenyét, később kártyanaptárt, bélyeget, s még sok 
minden mást, de nagyon sokan tartoztunk azok kö-
zé, akik már 4-5 évesen sportoltunk, s különböző 
próbákkal feszegettük fizikai korlátainkat. 

Akkor ezek játéknak tűn-
tek, ám többeknél később 
ezekből lettek a megszál-
lott, vicces, vagy meghök-
kentő hobbik, amelyek az 
átlagemberek számára nem 
mindig feltétlenül jelentenek 
értéket, vagy nem tűnik szá-
mukra normális dolognak. 
Fejér megyében, ezen belül 
Székesfehérváron is vannak 
megszállottak, hobbimenők.

Az olimpia okán kezdjük 
egy ki sporttal, pontosabban 
sport vonatkozású gyűjtő-
szenvedéllyel. Az idén nyug-
díjba készülő, székesfehérvá-
ri Haller István 50 éve esett 
szerelembe a sportos témájú 
jelvényekkel és kitűzőkkel, 
amelyekből mára egy igen ko-
moly, 12 ezres kollekció áll 
rendelkezésére. Legnagyobb 
büszkesége az 1956-os Mel-
bourne-i nyári olimpia három 
jelvénye, de van egy 1936-os, a 
berlini játékok tiszteletére ki-
adott kitűzője is, amihez igen 
kalandos úton jutott hozzá.

Egy, diplomataként az 
egykori Szovjetúnióban 

dolgozó rokona említette 
neki – ismerve megszállott 
jelvényfüggőségét - 1984-
ben, hogy az egyik moszkvai 
kultúrközpontban látott egy 
medál, jelvény kiállítást, ott 
csodálkozott rá az 1936-ban 
már erősen szárnyait bon-
togató Hitleri Németország 
nagyságát hirdetni hivatott 
berlini ötkarikás játékokról 
származó jelvényre. Végül 
1985 őszén sikerült össze-
hoznia a moszkvai utazást, s 
cserébe 10 másik „tűznivaló 
portékáért”, megszerezte az 
immár 82 esztendős darabot! 
Az, hogy mekkora gyűjtő, 
jelzi, hogy már rendelkezik 
a most folyó PyeongChang-i 
téli olimpia egyik jelvényével 
is. Aligha kérdéses, hogy aki 
erre képes, minimum meg-
szállottnak tekinthető, tehát 
joggal kap helyet a mi rög-
tönzött klubunkban is, még-
pedig az első helyen.

A szintén fehérvári Marci 
nem utazott több ezer kilo-
métert szenvedélye tárgyá-
ért, viszont 5 éves kora óta 

összegyűjtött már 32 ezer (!), 
különböző öngyújtót, ami 
elképesztő mennyiség, gon-
doljunk bele. Mint elmondta, 
gyerekkorában nagyon ne-
héz volt egy-egy darabhoz 
jutni, mert részint nem volt 
olyan színes a paletta, mint 
manapság, amikor egy egy-
szerű dohányboltban 10 fé-
le színben több tucat fajta 
öngyújtó szerezhető be, ré-
szint pedig ahhoz a kevés-
hez, amihez hozzá lehetett 
jutni, pénz híján nem tudott. 
Nagypapája ihlette, aki lánc-
dohányos volt. Közben már 
szülei is hazahozták neki 
munkahelyeikről az újabb, 
másoktól „zsákmányolt” pél-
dányokat. Ő az, akinél min-
dig gáz van… Megszállott-
sága kalapemelést érdemel.

A 29 éves – ugyancsak 
megyeszékhelyi illetőségű - 
Krasznai Attila sem egyszerű 
figura. Ki nem találnák: „ha-
rapós kutya” táblákat gyűjt, 
immár 20 éve. Hogy miért? 
„A saját oktalanságom volt az 
indíték. Egyszer régen, egé-
szen pontosan 1997 nyarán 
gyanútlanul – inkább figyel-
metlenül - besétáltam egy is-
kolai osztálytársam családjá-
nak kertes házába úgy, hogy 
a kapun ott virított a klasz-
szikus, „Vigyázz, a kutya ha-
rap”, figyelmeztető tábla. Hát, 
én nem figyeltem, és mivel 
már erősen sötétedett, a de-
rék keverék házőrző fogpró-
bát tartott a bal lábszáramon. 
Jött is a tetanusz és az örök 

tanulság; ne ronts be kutyás 
ház udvarába, főleg, ha ki is 
van függesztve a figyelmez-
tető tábla…”- árulta el a rajon-
gása kiváltó okát Attila.  Mára 
8700 db feletti gyűjteménnyel 
rendelkezik, de nem áll le, 20 
ezer a végcélja. Attila csak a 
gyári, vagy privát készítésű, 
de minőségi darabokat gyűj-
ti, a kézzel műanyagra festett, 
esetleg rajzolt gagyi minőség 
nem érdekli. Készletében je-
lentős számú, mindegy 2000 
db idegen nyelvű figyelmez-
tető tábla található. Orosz, 
angol, német, spanyol, gö-
rög, de még héber nyelven 
feliratozott darab is van a 
birtokában.

További extrém, furcsa 
hobbik, szabadidős elfog-
laltságok, amelyeket fehér-
váriak (is) űznek: Bonsai 

(japán mini fa), óvszer, rá-
gógumi, motorkerékpár, régi 
gyógyászati eszközök gyűj-
tése, villahajtogató, aki min-
den étkezésnél szó szerint el-
használ egy villát, amelynek 
a fogait mindenféle alakban 
elhajlítja, falmászó, aki nem 
csak az erre rendszeresített 
mászó termekben, hanem 
szabadon, kisebb-nagyobb 
sziklafalak, hegyek, és épü-
letek oldalán felkapaszkod-
va is „pókemberest játszik”, 
feszegetve a fizika és az élet-
veszély határait. Ők mind 
elhivatott csodabogarak, 
többségük valódi megszál-
lott. Lehet őket nem szeretni, 
vagy furcsán tekinteni rájuk, 
de az elszántságuk, eltánto-
ríthatatlanságuk mindenfé-
leképpen elismerésre méltó.

 - mátay -

Extrém variációk jelvényre és öngyújtóra

Minőségi ülőgarnitúra vásár!

cosmos DESIGN BÚTOR
Székesfehérvár, Farkasvermi út 40/A. 
Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-14, Sze: zárva • Tel.: +36-70/534-5855

T E K I N T S E  M E G  B E M U TAT Ó T E R M Ü N K E T !

MINŐSÉGI ÜLŐGARNITÚRÁK, SZEKRÉNYSOROK GYÁRTÓI ÁRON! AKÁR EGYEDI MÉRETEK ALAPJÁN IS!

KONYHAI ÉTKEZŐK • FRANCIA ÁGYAK • HEVERŐK • LAKBERENDEZÉSI BÚTOROK SZÉLES VÁLASZTÉKA! 

2018. február 16-március 8-ig, csak HÉTFŐI, KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON!
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Kitartott a lakáspiac lendülete
Jelentősen, 23 %-kal nőtt éves szinten a lakások iránti kereslet idén február közepéig, így élénk piacra 
lehet számítani 2018-ban is. A nagy kereslet miatt a vevők számára a teljes piacot nézve nincs nagy moz-
gástér az alkura, de ennek mértéke ingatlantípusonként eltérő. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)
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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
Szfvár, Őrhalmi u. 9.

Utolsó darabos termékeink akár 40% kedvezménnyel elvihetők!

Otthona kényelmekényelme

Sarokülő
már 89.900 Ft -ért

Kanapé
már 58.200 Ft -ért

2 méteres 
blokk konyhák 
ajándék 
mosogató-
tálcával 
74.900 Ft -tól!
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Étkező 6 székkel 
79.900 Ft

Gardróbok
már 59.200 Ft -ért
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Elemes bútorok 
széles választéka

Otthon - Építés 
Lakberendezés

Megkönnyíti a lakásvásárlást, mégis kevesen élnek vele
Ma már van megoldás arra, 

hogy ha kiszemelt lakás meg-
vásárláshoz hitelre is szükség 
van, akkor szinte azonnal fel-
használható legyen a bank-
tól kért összeg. Bár évek óta 
több banknál is elérhető az 
úgynevezett előminősítés, de 
viszonylag kevesen ismerik 

Az előminősítés azt jelen-
ti, hogy a lakásvásárláshoz 

hitelfelvételt tervezők még 
azelőtt fordulnak a bank-
hoz, hogy megtalálták volna 
a lakást. A bank az előminősí-
tés során többek között meg-
vizsgálja az érintettek hitelké-
pességét, bekéri a szükséges, 
például a jövedelemre vonat-
kozó papírokat, majd ad egy 
igazolást arról, hogy maxi-
málisan mekkora hitelt tud 

nyújtani egy meghatározott 
időszakon, például 3-6 hóna-
pon belül. Ez tervezhetőbbé 
teszi a lakáskeresést, így a ve-
vőjelölt pontosan tudni fog-
ja, mekkora összegből gaz-
dálkodhat. Amellett, hogy a 
kiszemelt lakás eladójának 
is egy biztosíték arra, hogy a 
vevő biztosan kap hitelt. (for-
rás: www.vilaggazdasag.hu)

A váza, amitől azonnal  
jobb kedvre derülsz

Egy ötletes és 
mutatós virágtartó, amire 
elég csak rápillantanod, hogy 
rögtön más színben lásd a vi-
lágot! A szilikonból készült 
mókás kiegészítő rugalmassá-
gának köszönhetően könnyen 

alakítható, így akár rácsra, 
fogantyúra is felerősíthető. Ki-
tárja a karját és a lába is hajlít-
ható, így az előszobától a hálóig 
a lakás bármelyik helyiségé-
ben elhelyezhető a virágváza. 
(forrás: www.lakaskultura.hu)

Egyre népszerűbbé válik a szélenergia az EU-ban
Az Európai Unió 28 tag-

államában tavaly 16 ezer 
megawattal, 3,66 %-kal 170 
ezerre emelkedett a szél-
energiás áramtermelési 
kapacitás, ami az áramfo-
gyasztás közel 12 %-ának 
fedezéséhez elegendő.

A tavaly újonnan létesí-
tett áramtermelő kapaci-
tás 85 %-a megújuló forrá-
sokra támaszkodott. Ebből 
55 % jutott a szélenergi-
ára, 21 % a napenergiá-
ra, 4 % pedig a vízenergi-
ára. Az újonnan létesült 
áramtermelő kapacitás 9 
%-a támaszkodott föld-
gáz és 6 %-a szén felhasz-
nálására. A szélerőműves 

áramtermelő kapacitás 
létesítése három országra 
összpontosult tavaly, Né-
metországra, Nagy-Britan-
niára és Franciaország-
ra, amelyek együttesen 
80 %-át adták a növeke-
désnek. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)
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Jelentkezni lehet az allas@knauf.fr levelezési címre 
küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a tárgyban 

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

KNAUF Industries Hungary Kft. munkatársakat keres 
a következő pozíciókba:

Feladatok:
•  Tervezett és eseti karbantartások levezetése
•  Kapcsolattartási külső cégekkel
•  Alkatrészek beszerzése, megrendelése
•  Karbantartási munkák dokumentálása, tervek frissítése
•  Javaslatadás a fejlesztésekre, beruházások levezetése

Elvárások:
•  Szakirányú végzettség
•  Angol nyelvtudás

Munkaidő: állandó délelőtt 7-15:30-ig

Feladatok:
•  Részvétel a szerszámcserében
•  Gyártásindítás, gépbeállítás
•  Napi dokumentáció vezetés
•  Termelés támogatás

Elvárás:
•  Műszaki végzettség

Munkaidő: 5+2

Feladatok:
•  Termékek ellenőrzése, csomagolása
•  Dokumentáció vezetés

Munkaidő: 5+2

Karbantartási vezető

Szenior operátor

Operátor

Jelentkezni a
hr@giga2003.hu 
e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal. 

A GIGA 2003 Kft. 
munkatársakat keres! Várunk

autóipari tapasztalattal, továbbá

5 fő CNC 
gépkezelőt,

autóipari tapasztalattal, továbbá

1 fő folyamatközi 
minőségellenőrt

mosó csomagoló területre 
munkatársakat.

Hölgyek jelentkezését is várjuk!

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      

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzett ség
• Egészségügyi alkalmasság
• Jó látás- és kézügyesség
• Sikeres felvételi teszt
• 3 műszak vállalása (5 napos munkahét)
Előny:
• SMT területen minimum 1 éves munkatapasztalat
Amit kínálunk:
• Kedvező jutt atási csomag
• Kezdő bér: 155.000-165.000 Ft  
• Műszakpótlék
• Gépkezelői pótlék
• Teljesítményarányos mozgóbér
• Évi nett ó 180.000 Ft cafeteria + év végi jutt atás
• Stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség
• Ingyenes szerződéses járat számos településről
• Helyi bérlet támogatás
Munkavégzés helye:
•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

ÖSSZESZERELŐ  
és 

GÉPKEZELŐ

Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 29. sz. épület

E-mail: human@aut.videoton.hu
Tel.: 06/22/533-537

Autóelektronika Kft .
Autóipari elektronikai vezérlések 

összeszereléséhez saját állományunkba, 
határozatlan időre az alábbi pozíciókba 

keresünk munkatársakat:

Háztartási illatszer 
nagykereskedésünkbe 

áruismeretekkel rendelkező 
női és férfi munkatársakat

árufeltöltő és 
áruösszeszedő 

munkára felveszünk. 

Előny: B kategóriás 
jogosítvány és 

targoncavezetői engedély.

Tel.: 06-30/625-7081

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
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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. 

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.

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ÚJ CSÓRI ÚT 30.
TEL.: 06 (22) 379-775, 06 (20) 9292-432

GUMISZERELŐT 
FELVESZEK!

Az informatikusok 
diploma nélkül is 
remekül boldogulnak

A teljes népességet tekint-
ve a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők továbbra is sok-
kal jobb életminőségre szá-
míthatnak 
az OECD 
országok-
ban lefoly-
tatott 2017-
es kutatások szerint. Ez alól 
kivételt képeznek az infor-
matikusok, hiszen esetükben 
diploma helyett a programo-
zói tanulmányok is elégsé-
gesek ahhoz, hogy ragyogó 
kilátásokkal induljon az éle-
tük. A diplomások körében a 
foglalkoztatottság 85 %, 56 
%-kal magasabb összjövede-
lemre tesznek szert életük 
folyamán. Egészségi állapo-
tuk és várható élettartamuk 
is jobb, mint amit a felsőok-
tatásból kimaradók esetében 
regisztráltak. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Közel öt százalékkal nőtt az ipari termelés 2017-ben
Az ipari termelés volumene 4,8 %-kal volt nagyobb tavaly, mint 2016-ban. A 
termelés 0,5 %-kal maradt el az egy évvel korábbitól 2017 decemberében. Mun-
kanaphatástól megtisztított adatok alapján a termelés 4,5 %-kal emelkedett a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

TAKARÍTÓKAT
KERESÜNK

SZÉKESFEHÉRVÁRI,
8 ÓRÁS ÁLLANDÓ 

DÉLELŐTTI 
MUNKAVÉGZÉSRE 

VALAMINT, DÉLUTÁNOS 
ÉS ÉJSZAKAI MŰSZAKBA.

Érdeklődni munkaidőben 
8–16:00-ig lehet 

a következő telefonszámon: 
+36-20-400-9123

kollégánkat keressük 
(max. két műszak)

Sorozatgyártás 
területére keresünk 1 fő

és 1 fő CNC programozói 
ismeretekkel rendelkező 

Elvárások: 
fémipari végzettség és gyakorlat.

Jelentkezni szakmai 
önéletrajzzal:

karrier@feha.hu -n

MINŐSÉG-
ELLENŐR

MŰSZAKI 
OPERÁTORT

GÉPKEZELŐT

Képzési központ  
a Szent Margit Kórházban

A Szent Margit Kórház 
az első olyan egészségügyi 
intézmény, amely egyete-
mi háttér nélkül működtet 
elméleti és gyakorlati kép-
zést egyaránt nyújtó Kép-
zési Központot, ahol OKJ-s 
egészségügyi végzettséget 
szerezhetnek a tanfolyamo-
kat elvégzők. A kórház hét 
képzést indított el és enge-
délyeztetett, az első három 
kurzusra eddig harmincan 
jelentkeztek. (forrás: www.
profession.hu)
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Sárkeresztesi, munkavédelmi kesztyűket gyártó családi 
vállalkozásunkba keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökben:

betanított férfi munka: gépkezelő
betanított női munka

Amit biztosítunk:
·  Biztos háttér, stabil munkahely
·  Hosszú távú munkalehetőség
·  3 hónapos betanulási idő
·  Havi és éves cafeteria
·   Munkába járás támogatás

Jelentkezni: 06-30/268-3134

www.gigikft.hu

Téged keresünk, amennyiben szívesen dolgoznál családias hangulatú csapatban, akár pályakezdőként.

3 műszakban

VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató K�.
A VIDEOTON Vállalatcsoport egyik legdinamikusabban fejlődő, főként ipari, 

automa�zálási elektronikai és vasút-elektronikai termékeket gyártó tagvállalata.  

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Jelentkezéseket várjuk: 
VIDEOTON EAS KFT. – Humánpoli�ka 

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 231-es épület
Tel: 22/533-805; 22/533-604; 22/554-094 

fulop.brigi�a@veas.videoton.hu

AMIT AJÁNLUNK: Versenyképes fizetés • Éves ne�ó: 180.000 Ft Cafetéria 
• Kedvező ju�atási csomag (havi mozgóbér: az alapbér 10 %-a, alapbéren felül 
havi munkaköri pótlék: 10 %, 15% illetve 20 %,  jelenlé� bónusz: havi ne�ó 
7.000 Ft, év végi ju�atás, szociális, sport és kulturális lehetőségek, iskolakezdési 
támogatás) • Munkatárs ajánlási bónusz: ne�ó 25.000–50.000 Ft/fő • 
Térítésmentes szerződéses járat számos településről• Premizált dolgozói 
ötletrendszer • Tiszta, kultúrált, modern, klima�zált munkakörnyezet, 
jó munkahelyi légkör • Határozatlan idejű szerződés• Biztos há�érrel 
rendelkező stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Székesfehérvár

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Minőségellenőr/
Folyamatellenőr

ELVÁRÁSOK:
• 8 általános iskolai végze�ség • jó látás • 3 műszak vállalása

FELADATOK:
•  Termékek gyártásközi és raktárra adás elő� vizuális ellenőrzése
•  Termékminőség biztosítása a gyártási folyamat és a félkész 

termékek minőségellenőrzésével

Raktáros
FELADATOK:

•  a  beérkező anyagok és a gyárto� készáru kezelése a 
gyártó üzemek kiszolgálása

•  raktárba érkező áruk átvétele, bevételezési feladatok
•  komissiózás, üzemi terület ellátása alapanyaggal
•  leltározási feladatok
•  készáru kiszállításnál szállítmány összeállítása
•  készletnyilvántartó illetve vonalkódos rendszer használata
•  raktári rend biztosítása

ELVÁRÁSOK:
•  8 általános iskolai végze�ség
•  3 műszakos munkarend vállalása
•  önálló, precíz munkavégzés
•  alapfokú felhasználói számítógépes ismeret

ELŐNY:
•  középfokú- illetve szakirányú végze�ség
•  raktárkezelési gyakorlat
•  vonalkódos készlet nyilvántartási rendszer ismerete
•  targoncavezetői engedély

Kincsesbányai hőkezelő üzemünkbe 

munkatársakat 
keresünk.

Feladatok: 
•  beérkező áruk átvétele
•  kapott dokumentáció szerinti 

adagok összeállítása
•  magas technikai színvonalú 

berendezések kezelése
•  termékek minősítése
•  készáru kiadása
•  esetenként áru kiszállítása 

partnerekhez

Feltételek:
•  gépész végzettség
•  érettségi
•  2 műszakos munkarend 

vállalása

Előny:
•  ,,B” kategóriás jogosítvány, 

gyakorlattal
•  darukezelői bizonyítvány
•  targoncavezetői jogosítvány
•  technikusi vagy magasabb 

végzettség

Biztosítjuk:
•  korrekt � zetés
•  kiváló munkakörülmények
•  bejárás támogatása
•  pályakezdőknek betanulás

Az önéletrajzokat a 
titkarsag@vakuum.hu 
e-mail címre kérjük elküldeni.

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

Elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végzett ség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
• 3 műszak vállalása (5+2)

Amit kínálunk:
•  Kedvező jutt atási csomag (bónuszprogram)
• Éves cafeteria 180.000 Ft
• Kezdőbér: br. 157.500 Ft
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

Tesztí rás: 
2018.02.20. 10 óra

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 
188. sz. épület
tel: 22/554-097

VT Plasti c Gyártó Kft .
SZÉKESFEHÉRVÁRI telephelyére,

fröccsöntött  termék gyártásában való részvételhez 
felvételt hirdet saját állományába, határozatlan időre 

az alábbi munkakörbe

Amennyiben 
hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 

küldje el önéletrajzát, a hr@polyax.hu e-mail címre:

MEGEMELT BÉREZÉSSEL 
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

betanított 
gépkezelőt

A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó 
szereplője, 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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
•  Székesfehérvár

AMIT 
KÍNÁLUNK:
•  hosszú 

távú, stabil 
munkalehetőség

•  versenyképes 
bérezés

•  bejárási 
támogatás 

•  tiszta, kulturált, 
modern 
munkakörnyezet

•  kellemes légkör, 
fi atalos csapat
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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

Jelentkezés:

E-mail:  paty@knallas.hu

  06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:

Jelige: Páty állás
Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

CSATLAKOZZ
PÁTYI CSAPATUNKHOZ!

Amit ajánlunk:

Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék

Bejárás támogatása (céges buszok a környező településekről)

Saját gépkocsihasználat támogatása

Biztos munkahely és barátságos munkahelyi légkör

Kiemelkedő munkakörülmények

(TARGONCAVEZETŐI ENGEDÉLLYEL)                             

RAKTÁROS 

CSOMAGOLÓ

KOMISSIÓZÓ

OPERÁTOR/CÍMKÉZŐ

Jelentkezz ha: 

Minimum befejeze általános iskolai végzeséggel rendelkezel

Vállalsz két műszakos, 8 órás munkarendet

Pontosan, precízen dolgozol

Szeretnéd biztosítani a jövőd

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.

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

Jövő héten már több pénzt kapnak a szakdolgozók
Az egészségügyi szak-

dolgozók novemberről 
előrehozott 8 %-os il-
letményemelésével járó 
bérkülönbözetet az ál-
lamkincstár januárig visz-
szamenőleg februárban 
utalja. Ez 80 ezer dolgo-
zót érint, akik március-
tól már automatikusan a 

megemelt bért kapják, a 
kormány az egészségügyi 
dolgozók számára minden, 
jogszabályban is vállalt 

béremelést, bérkiegészí-
tést, támogatást teljesített 
és teljesít. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)



2018. február 16.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó     9

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:

További információ a: 
06/22/397-717/22-es melléken 

vagy önéletrajzát a 
krine.munkaugy@krine.hu 

email címre várjuk.

További információ a: 

Varrodába, az Alba Ipari 
Zónába keresünk 

egyműszakos 
munkarendbe 

azonnali kezdéssel:

•  varrónőt 
(tapasztalat szükséges),

•  kézi varrót,
•  gépi-, illetve kézi 

vasalót, 
• műszerészt, 
• ruhaipari művezetőt. 

gépi-, illetve kézi 

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

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Sárszentmihályi depóba

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

KARBANTARTÓ
VILLANYSZERELŐ

(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
 - hosszú távú 
  munkalehetőség

A Projekt Bútor Kft. 1 fő 

asztalos szakembert keres felvételre. 
Érdeklődni: 06-30/9798-157. Szakmai önéletrajzot a 

projektbutor@projektbutor.hu címre kérjük küldeni.

VT Metal K� .
Az alábbi pozíciókba keres munkatársat:

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

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

üzem és raktár közö�   anyagmozgatás

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

Betaníto�  gépkezelő
Feladat: 
• NC  marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
•  min.  8 ált. végze� ség 
•  fémmegmunkálás területén szerze�  gépkezelői 

tapasztalat 
•  egészségügyi alkalmasság 
•  3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
•  Kedvező ju� atási csomag 

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

tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
•  Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű 

szerződés
• Ak� 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 K� , Humánpoli� ka, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a 
farkas.adrienn@metal.videoton.hu,

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

Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését küldje el önéletrajzát a 

hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 
az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

MEGEMELT BÉREZÉSSEL 
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

CNC Gépkezelő 

Amennyiben hirdetésünk 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

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

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,

• 2 műszakos munkarend

AMIT 
KÍNÁLUNK:
•  Folyamatosan 

fejlődő cégnél 
biztos, stabil 
munkahely,

•  Kiemelkedő 
� zetés és egyéb 
juttatások,

•  Utazási 
költségtérítés,

•  Lakhatási 
támogatás,

•  Szakmai 
fejlődések 
támogatása

•  Szállást 
biztosítunk
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Csak könnyedén...
Recepttár:

Téli saláta fetasajttal
Hozzávalók: 2 nagyobb répa, 1 kisebb cék-
la, 2 alma, 1 lilahagyma/kis darab póréhagyma, 
10 dkg feta sajt, 3 ek olívaolaj, 2 ek balzsam-
ecet, só, bors
ElkészítésE: A zöldségeket pucoljuk meg, a 
hagymát szeleteljük fel.
Utóbbit tegyük egy nagy tálba, majd sózzuk és 
locsoljuk meg olívaolajjal.
A répát, almát és a céklát reszeljük le, majd adjük 
a hagymához.
Ízesítsük borssal és balzsamecettel. A feta saj-
tot kockázzuk fel és szórjuk a salátára. Behűt-
ve tálaljuk. 

Almás hagymakrémleves
Hozzávalók: 3 db nagy hagyma, 3 kö-
zepes alma, 2 l alaplé, 1 dl fehérbor, só és 
őrölt bors ízlés szerint, 2,5 dl tejszín, olaj
ElkészítésE: A hagymát karikázzuk 
fel, majd egy kevés olajon dinszteljük meg.
Az almát vágjuk kockákra és adjuk a hagy-
mához. Öntsük fel az alaplével, adjuk 
hozzá a bort, majd sózzuk, borsozzuk.
Ha az alma és a hagyma megpuhult, 
botmixerrel turmixoljuk össze az egészet.
Egy kisebb tálba keverjünk össze 1-2 me-

rőkanál levest a tejszínnel, majd az egészet csurgassuk óvatosan a nagy adag-
hoz és forraljuk össze a levest. Tálaljuk fokhagymás pirítóssal, reszelt sajttal és 
snidlinggel. Nem muszáj az egészet pürésíteni, hagyhatunk benne egészben is 
hagyma darabokat, turmixolás előtt merjünk ki tetszőleges mennyiségű zöld-
séget a levesből, majd a pürésítés után tegyük vissza a hagymát.

Zöldborsó krémleves
Hozzávalók: 750 g zöldborsó, 2 közepes krumpli, 
1,5 l víz, 2 dl tejszín, 2 leveskocka, só és őrölt bors íz-
lés szerint, 1 citrom, 1 csokor petrezselyem
ElkészítésE: A krumplit pucoljuk meg, vágjuk koc-
kákra, a borsóval és a petrezselyemmel együtt tegyük 
fazékba, majd öntsük fel vízzel. 
Morzsoljuk hoz-
zá a leveskoc-
kát, ízesítsük 
sóval, borssal 
és főzzük pu-
hára a zöldsé-
geket. Ha kész, 
turmixoljuk ösz-
sze, majd foko-
zatosan öntsük 
hozzá a tejszínt. Forraljuk össze, végül ízesítsü a cit-
rom levével Petrezselyem helyett mentát is adhatunk 
hozzá, nagyon üde ízt ad, feldobja a levest. Tálaljuk 
sajtos krutonnal, melyhez vágjuk kisebb darabokra 
a szikkadt pékárut, locsoljuk meg bőven olívaolajjal, 
sózzuk, borsozzuk és reszeljünk rá sajtot. Süssük 180 
fokon kb. 10 percig.  

Mozaik saláta
Hozzávalók: 1 kisebb fehér káposzta fele, 2 sár-
garépa, 1 doboz konzerv, kukorica, 1 db hagyma, só, 
bors, 1 nagy doboz tejföl, 1 kis tubus majonéz
Elkészítés: A zöldségeket pucoljuk meg, vágjuk csí-
kokra. A répát és a káposztát nagy lyukú reszelőn is le-
reszelhetjük.Helyezzük a zöldségeket egy nagy tálba, 
majd adjuk hozzá a lecsepegtetett kukoricát is. Az ön-
tethez a tejfölt 
keverjük össze 
a majonézzel, 
majd ízesítsük 
sóval, borssal 
ízlés szerint. 
Öntsük a zöld-
ségekhez, majd 
jó alaposan for-
gassuk össze az 
egészet. Behűt-
ve tálaljuk.

Avokádó krém
Hozzávalók: 2 db érett avokádó, 2 
ek natúr joghurt, 1-2 gerezd fokhagyma
1 lime leve (ha nincs, akkor egy fél cit-
rom), só és bors ízlés szerint.
ElkészítésE: Az avokádót pucol-
juk meg, vágjuk kockákra. Tegyük 
egy tálba az avokádót és a fokhagy-
mát a joghurttal együtt. Ízesítsük só-
val, borssal és a lime/citrom levével. 
Botmixerrel pürésítsük, ha szüksé-
ges pótoljuk a hiányzó fűszereket. 
Tálaljuk teljes kiörlésű pirítóssal, 
zöldségrudacskákkal. 
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Életmód

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

Vitaminbomba házilag:  
csíráztatás lépésről lépésre

Nemcsak a tél végi vita-
minéhségünket csillapíthat-
ják, hanem a zöld iránti vá-
gyunkat is. 

A kártevők ellen kezelt ker-
ti vetőmag étkezési célra nem 
alkalmas! Kifejezetten csíráz-
tatásra ajánlott, ellenőrzött 
forrásból származó hántolat-
lan magvakat bioboltban vá-
sárolhatunk. Népszerű a bú-
za, az árpa, a köles, a (mungó)
bab, a lencse, a csicseribor-
só, a napraforgó, a lucerna, 
a retek, a zsázsa, a brokkoli 
és a mustár. Minden edény 
megfelel, ha lehetővé teszi az 
öblítést, továbbá nem alumí-
niumból vagy rozsdásodásra 
hajlamos fémből készült. Ha 
nem akarunk áldozni speci-
ális csíráztatótálra, megteszi 
egy széles szájú befőttesüveg 
is. Tegyük bele az átváloga-
tott, leöblített magokat, és 
öntsünk rájuk annyi vizet, 

amennyi ellepi őket. Miután 
jól megszívták magukat, önt-
sük le róluk a vizet az edény 
kilyuggatott fedelén át vagy a 
szájára kötözött függönyanya-
gon keresztül. Ezután állít-
suk az edényt világos, meleg, 
de közvetlen napsütéstől vé-
dett helyre. Naponta 2-3 alka-
lommal öblítsük át a magokat 
kézmeleg vízzel, hogy nedve-
sek maradjanak. Így 24-48 óra 
elteltével előbújnak az első vi-
lágos hajtások. Az öblítéseket 
mindaddig folytassuk, amíg 
a csírák el nem érik a kívánt 
nagyságot. (forrás: www.hob-
bikert.hu)

Rájöttek, mi határozza meg a zenei ízlésünket
A New York Times végzett egy kutatást a Spotify-on, amiből kiderült, hogy teenager korunkban 
alakul ki a zenei ízlésünk. Egészen pontosan a nőknél 13 éves korukban dől el, mi lesz a kedvenc 
zenei stílusuk felnőtt korukban, míg a férfiaknál 14 körül. (forrás: www.nuus.hu)

Legyártották az első Ökokapszulákat, a jövő lakókabinjait
Tíz évvel azután, 

hogy megszületett az 
Öko kap szula koncep-
ciója, a pozsonyi terve-
zők gyárából „kigurult” 
az első 50 mikrootthon, 
amiket gyakorlatilag 
bárhol el lehet helyezni.

Bár a mostani soro-
zat egyelőre csak az 
Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, Japánban, 
Ausztráliában és az Euró-
pai Unió területén elérhető, 
a következő tömeggyártás 
során már világszerte hoz-
zá lehet jutni a termékhez 
2018 végén.

A futurisztikus kinéze-
te ellenére az Ökokapszula 
nevéből fakadóan öko. Bár 
üvegszálból és acélból, nem 
megújuló bambuszból vagy 
kenderből készül, a minilak 
képes a beépített napelemek 
és a rögzített szélturbina se-
gítségével megfelelő meny-
nyiségű energiát generálni 
a fenntartásához.

A szerkezet 4.66 méter 
hosszú, 2.2 méter széles és 
a turbinával együtt 4.49 mé-
ter magas. Két megtelített 

víztartályával maxi-
mum 1650 kilogram-
mot nyom. A két 
férőhelyes lakást kon-
ténerekben utánfutó-
val vagy helikopterrel 
tudják szállítani. Az 
első 50 miniotthon 
egyaránt 89 ezer dol-
lárba, átszámítva 
megközelítőleg 22 
millió forintba ke-

rül. A következő körben vi-
szont  már lejjebb fogják vin-
ni az árakat. (forrás: www.
sokszinuvidek.hu)

Csak könnyedén...
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Női 007-es?
Kifejtette véleményét Daniel Craig gyönyörű felesége, Rachel Weisz. A színésznőt felháborította a kezdeményezés, miszer-
int egy későbbi James Bond-filmben nő legyen a címszereplő.  – Ian Fleming sok időt szentelt a karakter megírására, aki 
egyértelműen férfi és jellegzetes módon viszonyul a nőkhöz. A színésznők egyébként is megérdemelnek egy saját, új történetet 
– kardoskodott Weisz. Bár férjét, aki a legtöbbször bújt Bond öltönyébe, még két filmben láthatjuk, de nem titok, hogy ezután is 
folytatódik a kémtörténet, s a filmek producere, Barbara Broccoli is hajlik rá, hogy nőre cserélje Bondot. (forrás: borsonline.hu)

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

396.000 Ft

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

Heti akció: Dupla sír ára: 

ALBA GRÁNIT

Akció ideje: 2018.02.16-2018.02.23-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

Alicia Vikander egy szuper  
edzővel gyúrt rá a Tomb Raiderre

Az Oscar díjas svéd szí-
nésznő olyannyira komo-
lyan vette a Tomb Raider 
címszerepére való felkészü-
lést, hogy hat kilónyi izmot 
munkált ki karcsú testén. 
Alicia Vikander egy Magnus 
Lygdback nevű, menő edző 
segítségét vette igénybe a for-
gatás megkezdése előtt.

A látványos izomtömeg-
növelés mindössze három 
hónap alatt ment végbe.

„Ennél a munkánál elvár-
ták tőlem, hogy annyi iz-
mot és edzést mutassak fel, 
amennyit csak bírok. Nagyon 
megerősödtem, és még min-
dig érzem a jó fizikumomat. 
Olyan Larát szerettem volna 
megjeleníteni, aki testileg is 
erős.” mondta Alicia. (forrás: 
nuus.hu)

Medveczky Ilona elképesztő 
ruhában indult a bálba

Medveczky Ilona elképesz-
tő formában van, így nem volt 
nehéz kiválasztania a leg-
megfelelőbb ruhát a ma es-
ti alkalomra. Minden esté-
lyi elképesztően áll rajta! A 
táncművésznő egy Dubajban 
vásárolt, fekete, Swarovsky 
kristályos ruhakölteményben 

mutatkozik a szombat esti 
rendezvényen. A Ripost-ot 
beengedte otthonába, hogy 
elsőként mutathassuk meg, 
milyen meseszép! Ráadásul 
Ilona fodrásza kifejezetten a 
különleges viselethez álmod-
ta meg a nem mindennapi haj-
koronát! (forrás: ripost.hu)

Így védekezik 
Cseke Katinka!

A Jóban Rosszban sztárja, 
Cseke Katinka nem ijed meg 
az influenzaszezontól! A nép-
szerű színésznő immunrend-
szerét képtelenek legyőzni a 
betegségek. „Bennem nem él-
nek meg a vírusok! Imádom 
a távol-keleti konyhát, szinte 
minden ételbe chilit rakok, ta-
lán ez lehet az oka annak, hogy 
ilyen ellenálló a szervezetem 
a betegségekkel szemben. Jó 
anyagból vagyok, arra sem em-
lékszem, mikor voltam utol-
jára beteg” - mondta a Ripost-
nak mosolyogva Katinka, aki 
kicsattan az egészségtől, pe-
dig elmondása szerint az erős 
paprikán kívül más vitamint 
nem szed. „Ma éppen papri-
kás csirkét főztem, abban is 
csak a gyermekem miatt nem 
tettem chilit, én persze később 
utána ízesítettem” - tette hozzá 
a színésznő. (forrás: ripost.hu)

Elvonókúrán van Gáspár Győző
Gáspár Győző régóta küzd 

gyógyszerfüggőségével, ám 
az utóbbi időben az eddigi-
nél is jobban elhatalmaso-
dott rajta, olyannyira, hogy 
kénytelen volt belevágni egy 
leszoktató programba.

„Azok az emberek, akik 
ismernek, pontosan tudják, 
hogy idegileg teljesen kiké-
szültem, ezen pedig már a 
gyógyszerek sem tudnak 
segíteni. Eddig naponta két 
nyugtatópirulát szedtem, 
most már hatot, de van, hogy 
nyolcat is beveszek. Egy hó-
napig zárt osztályon voltam, 
a családom is csak látogató-
ba jöhetett hozzám, majd 
amikor letelt a négy hét, Bea 
hazavitt, de továbbra sem 
tudtam megszabadulni a 
függőségemtől. Nemrégiben 

pedig belevágtam egy kilenc-
vennapos leszoktató prog-
ramba, úgyhogy jelenleg el-
vonókúrán vagyok” – idézi 
Gáspár Győzőt a Star maga-
zinból a Blikk.

A showman egyébként je-
lenleg életrajzi könyvén dol-
gozik, amelyben leírja az 
elmúlt évek fájdalmait, prob-
lémáit. (forrás: life.hu)

Madonna fiából akár komoly focista is lehet
Őrületesen büszke David 

Banda fiára Madonna, akit 12 
évesen, Malawiból fogadott 
örökbe. Nem kizárt az sem, 
hogy a kissrác mögött komoly 
focikarrier áll, edzője szerint 
ugyanis rendkívül tehetsé-
ges. David jelenleg a lisszaboni 
Benfica legendás futballakadé-
miáján tanul, és napról napra 
jobb. Az akadémia diákja volt 
egyébként anno Bernardo Sil-
va és Renato Sanches, vagyis 
a srác a legjobb kezekben van. 
(forrás: nuus.hu)
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FEBRUÁRI AKCIÓ A KontAKt optIKÁBAn!
•  ÉlEtÉnEK ÉvEIt %-os  
KEdvEzmÉnyRE vÁlthAtjA! 
Kétharmadát a szemüvegkeretbe, egyharmadát a szemüveglencsébe számoljuk be!

•    Egyes Varilux multifokális lencsékre  
-50% kedvezmény!

INGYENES KOMPJÚTERES SZEMVIZSGÁLAT! SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN!
A különböző akciók össze nem vonhatók!
Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy telefonon! Az akció február 28-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

Gesztesi Károly életmódot változtat
Azt írja a Blikk, hogy 

Gesztesi Károly kinézetét és 
életmódját is igyekszik gyö-
keresen megváltoztatni. A 
színész tavaly mesélt a lap-
nak arról, hogy teljes orvosi 
kivizsgálásra készül, most 
pedig eldöntötte: gyökeresen 
változtat az életén. Szakállat 
növesztett, továbbá rendsze-
resen edzőterembe és uszo-
dába jár. Mint azt a Blikk 
megjegyzi, erőfeszítéseinek 
köszönhetően Gesztesi Ká-
roly már száz kiló alá fogyott. 
Célja, hogy térdfájdalmának 
örökre búcsút inthessen. A 
képernyőre hamarosan visz-
szatérő Gesztesi Károly térdét 
már számos alkalommal mű-
tötték. „Először a jobb, aztán 
a bal térdszalagom szakadt 
el. Ezeket 4-5 évente át kell 

tisztítani, különben poko-
li fájdalmakkal élnék – ma-
gyarázta, és hozzátette: orvo-
sa már többször kérte, hogy 
fogyjon le. – Ezúttal valóban 
igyekszem megszabadulni a 

hájtól és csak izmot felszed-
ni. Most eldöntöttem, hogy a 
rehabilitációm egy életen át 
kitart, olyan nincs, hogy nem 
edzek keményen.”- mondta. 
(forrás: nlcafe.hu)

A 40 éves Ashton 
Kutcher igazi guru

Hosszú ideig ő volt a leg-
jobban kereső tévészínész, 
rögtön pályája elején fő-
szerepet játszhatott egy-
két mozis kasszasikerben, 
a magánélete elválasztha-
tatlanul Hollywoodhoz kö-
ti, A-listásnak mégsem le-
het nevezni, sőt igazából 
még főállású filmsztárnak 
sem – és ez nem is feltét-
lenül csak amiatt van így, 
mert az igazi halhatatlan-
sághoz szükséges szerepek 
így sem akarnak összejön-
ni neki, hanem talán amiatt 
is, hogy a színészet egyma-
gában le sem kötné. Negy-
venéves lett Ashton Kutcher, 
aki messziről csak egy sze-
rencsés szépfiú, közelebbről 
nézve viszont a sztárvilág 
egyik legérdekesebb külön-
ce, ugyanis mintha pont for-
dítva élné az életét, mint a 
kollégái: míg náluk első a 

filmes karrier, és csak aztán 
jöhet a család meg esetleg 
néhány egyéb próbálkozás, 
a mi emberünknél a feleség 
és a gyerekek állnak legelöl, 
a különböző vállalkozások 
pedig legalább olyan fon-
tosak, mint a kamera előtt 
nyújtott teljesítmény. Vagy 
talán már fontosabbak is. 
(forrás: nlcafe.hu)

Magánéletéről tett vallomást a magyar sztárénekes 
Minden szempontból új 

életet kezdett Abebe Dániel! 
A Back II. Black frontembere 
új házba költözött és ismét 
rátalált a szerelem is.

„Nem titkolózom, alakul-
gat a dolog egy nagyon csinos 
hölggyel. De egyelőre nem 
szeretnék bővebben beszélni 
róla! A lényeg, hogy boldog-
nak és kiegyensúlyozottnak 
érzem magam” - mondta el 
a  -nak Bebe, aki hozzátette, 
nemrégiben végre beköltöz-
hetett álmai otthonába.

„A válásom után eladtam 
a lakásomat és egy olyan 

Budapest közeli településre 
költöztem, amit már régóta 
kinéztem magamnak. Jelen-
leg a kutyáimmal élek itt, de 
ki tudja, mit hoz a jövő” - fo-
galmazott sejtelmesen a lap-
nak az énekes, aki gőzerővel 
veti bele magát a munkába, 
nagy tervei vannak az idei 
évre.

„Minden a zene körül fo-
rog! Dupla lemezzel készü-
lök: funky és rock számok-
kal! Nagyon izgalmas lesz.” 
(forrás: ripost.hu)

Elátkozott ajándékkal lepi meg  
a királynő Meghan Markle-t?

Az egész világot láz-
ban tartja Harry herceg és 
Meghan Markle májusi eskü-
vője - és az, hogy milyen nász-
ajándékokat kapnak a fiatal 
szerelmesek. Az már biztos-
nak tűnik, hogy II. Erzsébet 
33 éves unokájának és felesé-
gének ajándékozza a Sussex 
hercege és hercegnéje címet, 
de mást is tervez, aminek vi-
szont nem feltétlenül örülne 
az ifjú pár. A pletykák szerint 
ugyanis a királynő skót ne-
mesi rangokat is adna Harry-
éknek, és a befutónak a Ross 
grófja és grófnéja cím tűnik. 
Ezzel csak az a baj, hogy a 
korábbi grófok közül sokan 
elég tragikus véget értek. Ross 
utolsó grófja I. Károly volt, az 
egyetlen olyan brit király, akit 
a saját népe fejeztetett le. A 
cím sokak szerint el van 

átkozva, így nem ez lenne II. 
Erzsébet legjobb nászajándé-
ka. A fogadóirodák jelentése 
szerint a második legesélye-
sebb cím a Dumbarton grófja 
és grófnéja, amit hagyomá-
nyosan a másodszülött fiúk 
szoktak elnyerni.

II. Erzsébet rendszerint 
csak az esküvő napján árul-
ja el, milyen címmel ajándé-
kozza meg az ifjú párt, így 
a briteknek még közel négy 
hónapjuk maradt a fogadá-
saik megkötésére. (forrás: 
ripost.hu)

Hajléktalan volt a 
Michelin-csillagos sztárséf 

Az Independent azt írja, 
a most 43 esztendős Alan 
Geaam Libériában született 
libanoni szülők gyermeke-
ként. Több országban élt, mi-
re 23 éves korában Párizsba 
költözött. A pénze nem soká-
ig tartott ki a francia főváros-
ban, így hamar hajléktalan-
ná vált, és arra kényszerült, 
hogy éjszakánként a helyi 
parkokban aludjon.

Munkát nehezen talált, mi-
vel nem beszélte jól a franci-
át, de azért néha alkalmaz-
ták pizzafutárként, dolgozott 
építkezéseken és mosogató 
is volt egy konyhában. Épp 
utóbbit csinálta, amikor egy 
nap váratlanul be kellett ug-
rania a szakács helyére. Elké-
szítette a fogásokat és a ven-
dégek nagyon elégedettek 
voltak az étellel. A vezetőség 

ekkor figyelt fel rá. Tehetsé-
gét azzal magyarázta, hogy 
korábban gyakran nézett fő-
zőműsorokat és nagyon sze-
retett főzni.

Ma már tökélyre fejlesz-
tette a főzés tudományát és 
Michelin-csillagot szerzett 
párizsi éttermének. (forrás: 
life.hu)
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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.

Apró

• 76m2 + terasz
• földszinti, kertkapcsolatos

Már csak 1  lakás eladó 
a  K á r o l y  J á n o s  u t c a i  t á r s a s h á z b a n !

Palota Porta Kft.
T.: 06-30/337-8231, 06-30/630-2996

• EGYEDI, takarékos kondenzációs fűtés

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

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

• Belvárosban nappali+4 szobás, te-
raszos, új építésű lakás eladó: 40,75
M Ft. Tel: 06-70/716-8580

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

• Velencefürdőn 2 szobás, jó állapotú,
téliesített nyaraló eladó: 14.5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3430

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

• Belváros közelében n+2 szobás,
erkélyes, fsz.-i lakás eladó: 29,75 M
Ft. Tel: 06-70/412-3520

• Belvárosi 44 nm2-es, üzletnek is
átalakítható, fszt-i téglalakás eladó:
15,9 M Ft. Tel: 06-70/469-3395

• Belvárosi, 3. em.-i, exkluzívan,
felújított, 3 szobás lakás eladó: 29,9
M Ft. Tel: 06-70/469-3360

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

15.990.000Ft-ért József utcában 2 szo-
ba hallos erkélyes szép lakás
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2587
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

7.000.000Ft-ért Várpalotán egyszobás
erkélyes gázfűtéses lakás
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

Sarlóban 2 szoba hallos erkélyes lakás
16.700.000Ft www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2588 tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Polgárdi, Kossuth utca 109.,1164 m2

telken lévő vegyes falazatú összkomfor-
tos ház eladó. Tel:06-20/547-0710
(8.00-20.00-ig)

Székesfehérváron vagy 20 km-es kör-
zetében keresek lakást, házrészt, kon-
vektoros vagy központi fűtéssel 5 MFt-
ig. 06-70/214-9230

Móri ipari parkban 11000m2-es ipari in-
gatlan 8900 Ft/nm+Áfa eladó. 06-20-
927-1250

KIADÓ INGATLAN

Lövöldén nem dohányzó, egyedülálló
személynek kétszobás lakás kiadó. 06-
22/793-041, 06-30/405-2019

TELEK

Eladó Székesfehérvár-Maroshegyen
építési telek kis gazdasági épülettel,
pincével 7,9MFt. 06-30/649-7061

Nagyvenyimen nyeles telek eladó. 06-
30/418-1182

Abán, központban, 733 m2-es telek ela-
dó: 1,9 M Ft. Tel: 06-30/631-0177

FÖLD, KERT

Szabadbattyán, Emmarózán 890 m2

zártkert, szőlő, gyümölcsös eladó. Irány-
ár: 1.700.000 Ft. Tel:06-30/345-5475

GARÁZS

Palotavárosi garázssoron garázs
hosszútávra azonnal kiadó. Tel: 06-30/
9566-361

CSALÁDI HÁZ

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

Abán eladó egy nappali +2 szobás, jó
állapotú, vegyes falazatú ház, garázzsal,
melléképületekkel 9,5 M Ft-ért. Tel: 06-
30/348-9098

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

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

Eladó Székesfehérvár-Szárazréten erő-
sen felújítandó családi ház. Ár: 8,9 MFt.
06-30/649-7061

Családi ház Szabadbattyánban eladó,
azonnali költözéssel. Iár: 13,5MFt,
tel:06-20/223-8841

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

LAKÁS

Magánszemély Kincsesbányán panel-
lakást vásárolna tulajdonostól, kétszo-
básig, max. második emeletig. Tanári la-
kás is érdekel. Tel.: 06-30/654-3161.

Elcserélném önkormányzati 20 m2-es
lakásomat saját tulajdonúra. Eltartásért,
gondozásért hátralékosért Székesfehér-
váron. 06-30/296-7133

Eladó a Kelemen Béla utcában, 4 eme-
letes 4. emeletén, egy franciaerkélyes, 2
szobás lakás. Irányár: 14,3 M Ft. Tel:
06-30/348-9098

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

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

Sütő utcában Székesfehérváron 49 m2-
es, 2. emeleti lakás eladó. Érdeklődni:
06-70/318-1231

Eladó Király soron 4 emeletes 4. emele-
tén kétszobás lakás. 06-70/246-0101

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

Készpénzért bármilyen utánfutóját, la-
kókocsiját, autóját, büfékocsiját megvá-
sárolom. 30/421-8575, 70/424-7820.

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

1999-es Peugeot 106, kitűnő állapotban
eladó. Iár: 350.000Ft, tel:06-30/986-
8667

ÁLLÁST KERES

Hegesztőmérnöki munkát vállalok IWE
képesítéssel. E-mail.:
iwejob@gmail.com

Valuta pénztárosi gyakorlattal, angol
nyelvismerettel hölgy állast keres
Tel:06-30/345-7125

Takarítást vállalnék napi 4 órás elfog-
laltsággal egy- kétműszakos munka-
rendbe tel:06-20/216-0816

ÁLLÁST KÍNÁL

Munkatársat keresünk
FEJÉRMEGYEI

HÍRLAP
kézbesítésére

Székesfehérvár
ésMór területén.

Csökkentett munkaképességűeket
is foglalkoztatunk.

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

A mezőgazdasági gép és alkatrész ke-
reskedelemmel foglalkozó Dorker Kft.
Fejér és Pest megye területére felvételt
hirdet ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ munka-
kör betöltésére. Feladatok: boltban
a kisker ügyfelek kiszolgálása, felmerü-
lő igények esetén kiszállítás, új ügyfe-
lekkel kapcsolatfelvétel, raktárkészlet
kezelése, központból feltöltése. A mun-
kakör betöltéséhez szükséges követel-
mények: jó kommunikációs készség, al-
katrész ismeret, középfokú szakirányú
végzettség. Jelentkezési határidő:
2018.03.05. Fényképes önéletrajzokat
az allas@dorker.hu e-mail címre várjuk.

Cégcsoportunk keres hosszú távú
munkára szakembereket a következő
munkakörökben Ausztria területére (Vo-
ralberg): ipari fényező (Airless), Víz-gáz-
fűtés-szaniter szerelő, légtechnikaisze-
relő, hidegburkoló, villanyszerelő, autó-
szerelő, karosszérialakatos, CNC gép-
szerelő, asztalos, nyílászáró
beépítő.NEMET NYELV SZÜKSEGES (el-
őny auto+jogosítvány), kollektív osztrák
szerződéssel, bérezés osztrák alkalma-
zottként. Jelentkezésüket emailen vár-
juk office@examont.eu, tel.sz.:
+4369913771999

Cégcsoportunk németországba (Ros-
tock LIEBHERR) gyakorlott, érvényes
minősítéssel rendelkező (pozíciók: PF,
PC, PD) MAG (CO2) hegesztőket keres,
ipari daruk gyártásához (próbamunka
a helyszínen). NEMET NYELV SZÜKSE-
GES, kollektív német szerődéssel, bére-
zés német alkalmazottként.Jelentkezé-
süket emailen várjuk office@exa-
mont.eu, tel.sz.: +4369913771999

Bécsi erdő közepén dinamikus magyar
csapatba keresünk szakácsot-mosoga-
tót-házmestert. Fizetés megegyezés
alapján. Szállás biztosított! Jelentkezni:
Ivett Trappl +43/676/3124736
info@landgasthaus-scheiblingstein.at
www.landgasthaus-scheiblingstein.at

Németországi hotelbe éves állásra sza-
kácsot keresek( kezdő is) kis némettu-
dás nagy munkabírás önálló munkavég-
zés szükséges német nyevű fotós öné-
letrajz, tájékoztatás emailben:ja-
los@freemail.hu

Székesfehérvári ruhaválogató üzembe,
egy műszakos munkarendbe, azonnali
kezdéssel, betanított munkásokat kere-
sünk! Jelentkezni a betanítottmun-
ka16@gmail.com címen vagy a 06-20/
2346272-es telefonszámon lehet!

Élelmiszeripari vállalkozás számítógépes is-
meretekkel adminisztrációs feladatok ellátásá-
ramunkatársat keres. Közgazdasági végzettség
előny. Jelentkezni önéletrajzzal munkaugy@
albakenyer.hu e-mail címen.

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy műszakba hölgyeket össze-
szerelői munkakörbe. Érdeklődni lehet:
06-70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy műszakba hölgyeket minősé-
gellenőri munkakörbe. Érdeklődni lehet:
06-70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

„C”-”CE” kategóriás nemzetközi gép-
kocsivezetőket felveszünk, fiatalokat,
kezdőket betanítunk. Tel:06-20/968-
1312

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy műszakba fizikai munkára fér-
fiakat. Érdeklődni lehet: 06-70/630-
1230, melitta.ducsai@opuswork.eu

Állástkínál!Cégünkautóbuszvezetőt keres Csabdi,
Mány,Bicskekörnyékéről,kiemeltbérezéssel. Jelent-
kezni a06-30-309-3404-es telefonszámon lehet.

ÁLLÁST KÍNÁL

KÁRPITOS üzemünkbe keresünk mun-
katársakat minden munkaterületre. Tel.:
06-30/311-66-51

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

Székesfehérvári étterembe szakácsot
felveszünk plt.etterem@gmail.com; 06-
20/9712-229

GARANTÁLT 
41.000 példány SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 

2016. január 15., 2. hét

Szívmelengető kutyaszeretet

Székesfehérvári 

partnereinkhez keresünk

kollégákat
Jelentkezés:

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező

 nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

pappppp rtnereininkhez keresünk

k ll k

TERMELÉSI OPERÁTOR,

TARGONCAVEZETŐ,

CNC GÉPKEZELŐ,

LAKATOS,

FÉNYEZŐ - és

FORRASZTÓ MUNKÁS

JelJ entkezés:JJ

Köl ö é t kö títé t dél ő

06-20/320-8850

www.pannonjob.huTovábbi állásajánlataink:

British System KFT.

 ITT A FARSANG !

Gyermek-és felnőtt jelmezek,

kiegészítők széles választékban !

 Téli gyermek-és felnőtt 

ruhák, thermo pulóverek.

JÉGKORCSOLYÁK,

extra sportruházat.

BRITISH SZOMBAT

 2016.01.16.   9h - 14h

British System KFT.

minőségi használtruha!

Szfvár, Mártírok út 60., az udvarban. 

Megközelítés 13, 13A, Austrofa megálló.

AXEL Bútoráruház mellett

Facebook : british használt ruha 

HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS

A székesfehérvári DENSO Kft. keres 

OPERÁTOROKAT  
 

Elvárások:  
 

Amit kínálunk: 

Tesztnapok: 01.14, 01.21 és 01.28; reggel 06:00 óra 

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

Jelentkezés: 30/855-03-01 

 

A tesztnapon való részvételhez 
 

A szeretetre vágyó kutyusok várják a felelősségteljes gazdik jelentkezését. 3. oldal

Üveg, edzett üveg, tükör,

csiszolás, fúrás, fazettázás,

CNC megmunkálás, homokfúvás,

visszapillantó tükör javítás,

hőszigetelő üveg,  zuhanykabin,

vízlepergető felületkezelés.

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

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

Mobil: 30/9737-423

E-mail: albauveg@albauveg.hu

Extra nagy méretű

férfiruhák az extra igényekhez!

110 kg-tól 230 kg-ig 2XL-től 9XL-ig

Nyitva tartás:

H-P 9:30-17:30

Szo 9:00-12:00

Extra nagy mééééérérér ttttttetetetűűűűűűűűűűű kh !!

Székesfehérvár Kégl Gy. u. 2. 

Illetékhivatal utcája

Fehérneműtől az öltönyig 

06-30/768-6547

Készletfrissítés!!!! 

Rengeteg termék 

3000-5000 Ft/db

Akció ideje 
2016. 02.28-ig

ÓRIÁS BOLT

30% 40% 50%

Állás-
hirdetések: 

4.,5.,10. 
oldal

Megyei és 

mul� nacionális 

cégek állásajánlatai 

közül válogathat, 

minden 
héten!

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ

Szívmelengető kutyaszeretet
Szívmelengető kutyaszeretet
Szívmelengető kutyaszeretet
Szívmelengető kutyaszeretet
Szívmelengető kutyaszeretet

A székesfehérvári DENSO Kft. keres 

OPERÁTOROKAT

Elvárások: 

Amit kínálunk: 

Tesztnapok: 01.14, 01.21 és 01.28; reggel 06:00 óra 

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

Jelentkezés: 30/855-03-01 

A tesztnapon való részvételhez 

A szeretetre vágyó 

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2017. január 20., 3. hét

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

minden héten!

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától

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

06 20 247 8608
www.pannonjob.hu

OPERÁTOR
GÉPKEZELŐ

Válogasson számtalan 
munkalehetőségünk közül!

Akár 1, 2, 3 vagy 
folyamatos műszakról

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

megtalálja az Ön számára
 megfelelő munkát!

Kiemelt ajánlatunk: 
Székesfehérvárra keresünk

 
kollégákat.

Vállalati buszjáratok,  
Hosszútávú munka, 

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

ÓRIÁS BOLT
Farsangi bálokra öltönyök,

ingek, nyakkendők!
Extra nagy méretű férfiruhák  

az extra igényekhez!
110 kg-tól 230 kg-ig, 
2XL-től 9XL-ig

:
30
00

g gg,
XL iL igXL-L--igig

Székesfehérvár Kégl Gy. u. 2. 
Illetékhivatal utcája

06-30/768-6547

Fehérneműtől  
az öltönyig minden 
egy helyen!

á

Humánius Kft.  
székesfehérvári munkahelyre keres

operátorokat  
egy ill. többműszakos 

munkarendbe.
Kiemelt bérezés és 
juttatási csomag, 

ingyenes buszjárat. 
JELENTKEZNI LEHET: Humánius Kft.  

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

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

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

Belevetettük magunkat a leárazásba

Fejér megyében  
Ingatlant

Eladna? Venne?  
Kiadna? Bérelne?

Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.

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

Országos hálózati rendszerünkkel állunk 
szíves rendelkezésére a hét minden napján

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

EGÉSZSÉG STÚDIÓ
Februári tanfolyamok:

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

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

Rejtvény 
bazár 
12–13. 
oldal

Megközelítés 13, 13A, Austrofa megálló.

AXEL Bútoráruház mellett

Facebook : british használt ruha 

A tesztnapon való részvételhez 

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2017. január 20., 3. hét

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

minden héten!

ABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTA
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Új ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakotÚj ablakot
szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedikínáljuk egyedikínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!
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Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától

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

06 20 247 8608
www.pannonjob.hu

OPERÁTOR
GÉPKEZELŐ

Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan Válogasson számtalan 
munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!munkalehetőségünk közül!

Akár 1, 2, 3 vagy 
folyamatos műszakról

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

megtalálja az Ön számára
 megfelelő munkát!

Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: Kiemelt ajánlatunk: 
Székesfehérvárra keresünkSzékesfehérvárra keresünkSzékesfehérvárra

kollégákat.
Vállalati buszjáratok,  
Hosszútávú munka, 

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

ÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLTÓRIÁS BOLT
Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,Farsangi bálokra öltönyök,

ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!ingek, nyakkendők!
Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  Extra nagy méretű férfiruhák  

az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!az extra igényekhez!
110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 110 kg-tól 230 kg-ig, 
2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig2XL-től 9XL-ig

:
H-P 9:30-17:3030H-P 9:30-17:3030

00

g gg,
XL i2XL-től 9XL-igL ig2XL-től 9XL-igL igL igXL-L--igig

Székesfehérvár Kégl Gy. u. 2.
Illetékhivatal utcája

06-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-654706-30/768-6547

Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  Fehérneműtől  
az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden az öltönyig minden 
egy helyen!egy helyen!egy helyen!egy helyen!egy helyen!egy helyen!egy helyen!egy helyen!egy helyen!egy helyen!egy helyen!

á

Humánius Kft.  Humánius Kft.  
székesfehérvári munkahelyre keres

operátorokat  
egy ill. többműszakos 

munkarendbe.
Kiemelt bérezés és 
juttatási csomag, 

ingyenes buszjárat. 
JELENTKEZNI LEHET: Humánius Kft.  

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

ny
ilv

.s
z:

43
22

-2
/2

00
4

GERNO 2016

30/605-6030
8132 Lepsény, Fő u. 31/A

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

Belevetettük magunkat a leárazásbaBelevetettük magunkat a leárazásbaBelevetettük magunkat a leárazásbaBelevetettük magunkat a leárazásbaBelevetettük magunkat a leárazásbaBelevetettük magunkat a leárazásbaBelevetettük magunkat a leárazásba

Országos hálózati rendszerünkkel állunk 

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

EGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓEGÉSZSÉG STÚDIÓ
Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:Februári tanfolyamok:

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

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

Rejtvény Rejtvény Rejtvény Rejtvény Rejtvény Rejtvény Rejtvény Rejtvény Rejtvény Rejtvény Rejtvény 
bazár bazár bazár bazár bazár bazár bazár bazár 
12–13. 
oldal

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

Állás-hirdetések: 4.,5.,10. oldal

Garantált példányszám és terjesztés.
Hogy Ön és

vállalkozása a legismertebb 
legyen.

Székesfehérvári partnereinkhez keresünk

kollégákatJelentkezés:

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

pappppp rtnereininkhez keresünk

k ll k

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

Köl ö é t kö títé t dél ő

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

További állásajánlataink:

1000 modell!standardtól - exkluzívig

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

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

PERFEKT MÓR BT. www.perfektajto.hu

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS

Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

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

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

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

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

 

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

A székesfehérvári DENSO Kft. keres OPERÁTOROKAT  

 
Elvárások: 

 

 Amit kínálunk: 

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

- -01 A tesztnapon való részvételhez 

 

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

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

TŰZIFA-
SZÉN

Generációk...X, Y, Z és az Alfák

Generációk élnek egymás mellett, nem egymással 
3. oldal

szekesfehervar.ctk.hu

Fényképes 

kkk fffff hhhh ttkkk hhhh

06-30/348-2165

Székesfehérvár postaládáiban és 
24 vidéki település terjesztési pontjain.
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HORVÁTH SÍRKŐ – SÍREMLÉK AKCIÓ!
Saját termékekkel, nem kínai sírkövekkel dolgozunk.

Ajándék vázák és betűvésés minden sírkőre!

Hétvégén is elérhető telefonszámok:
20/9756-229, 22/452-040
Facebook: Horváth Sírkő

GRÁNIT SÍREMLÉKEK

270.000 Ft-tól

DOLGOZZ otthonról! Online üzletépítés
profi eszközökkel. A jövő üzlete.
www.bit.ly/siker88

Konyhai kisegítőt keresünk, egyműsza-
kos munkarendbe. Tel:06-20/943-7979

OKTATÁS

Kézápoló,műKörömépítő,
láBápoló

OKJ tanfolyam indul
Székesfehérváron.
Részletfizetési kedvezmény!

Nail&Beauty Academy Kft.
06-70/453-5456, 06-22/786-021 N
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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)

Kineziológia tanfolyam indul Veszp-
rémben március 3–án. Szimbólumterá-
pia február 24–25-én. Tibeti hangtál
március 24-én. Érd.: +36-20/944-0984,
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.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

Kérje meg kedvese kezét!
Válasszon karikagyűrűt
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.

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

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS,
BURKOLÁS, VILLANYSZERELÉS,
LAKÁSOK – HÁZAK

TELJES FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
30/424-6074

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK
45%

Tel.: 06-30/505-5249

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

FAKIVÁGÁS,ZÖLDHULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
sövénynyírás, bozótírtás, fűkaszálás,

ásás, kert és tereprendezés stb.
30/6025-876

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje;
bádogozás, csatorna, beázás elhárítás; elő-
tetők, garázsok építése; fedlapcsere; tetőtér
beépítés, szigetelés; Lindab tető új, tető cse-
repezés. 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

MŰKÖRÖMÉPÍTÉS: 4900 Ft-tól
MANIKÜR: 2400 Ft
PEDIKŰR
06-70/453-5456, 06-22/786-021

(házhoz is megyek)
Székesfehérváron belül
2400 Ft

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

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

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

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

Bútorgyártás rövidhatáridővel.Lapraszereltbúto-
rokszerelése(IKEA,kika ,möbelix, jysk).Gyártás, sze-
relés. 06204042261E-mail: bazso1968@gmail.com

Lapostető szigetelés, villanyszere-
lés, laminált parkettázás, festés, kő-
műves munkák tel:06-20/446-9308

AJTÓ, ablak, zár, csaptelep, csövek cse-
réjét, javítását, tisztítását vállalom. 06-
20/381-6928

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

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

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

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

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

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

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

ÁLLAT

TYÚK, 14 hónapos, tollas, NEM ketre-
ces, NEM kitojt 690 Ft/db. KACSA, fehér,
hápogós, 3kg-os. 690 Ft/kg.INGYENES
szállítás. 0670/776-3007

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-os, 1200
Ft/db ingyenes szállítással. 06-20/546-
5918

28 hetes házi tojótyúkok eladók. 1200
Ft/db. Tel.: 06-30/503-9545.

NÖVÉNY

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

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

61 éves özvegy hölgy keresi férfi párját
65 éves korig tel:06-20/947-1785

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

49 éves független nő korban hozzáillő
férfi társát keresi. Tel:06-70/326-0692

RÉGISÉG, ÉKSZER

Magas áron vásárolok készpénzfizetés-
sel mindennemű régiséget, bútorokat
(koloniált is), dísztárgyakat, festménye-
ket, hanglemezeket, alpakkákat, ezüst-
neműket, bizsukat, csipkéket, órákat,
érméket, kitűntetéseket, stb. Gyűjtemé-
nyeket! Hagyatékokat! Díjtalan kiszál-
lás, értékbecslés! Szegvári Mónika
0620-365-1042, antikceg@gmail.com

VEGYES

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

KÉZISZERSZÁMOKAT, kulcsokat, fogó-
kat, kalapácsokat, satukat, menetfúró-
kat, esztergakéseket, kisgépeket, kerti-
szerszámokat VÁSÁROLOK. 0620/415-
3873.

Palatető átfedés, bontás nélkül. Medi-
terrán bitumenes zsindellyel. Nagyon
kedvező szezon eleji árak. Ajándék ké-
mény, stb. Ingyenes helyszíni felmérés.
Érd.:06-30/860-5016

Eladók: stil bútorok, tálaló, magastám-
lás székek, asztallal, tonett székek, ke-
rek asztal, komód, faragott fali órák. Ga-
rázs a belvárosban, csocsó játékgép.
06-22/323-469, 0630/963-4053

Régi antik bútorokat, hagyatékot/dísz-
tárgyakat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat (Herendi/Zsolnay) vásárolok.
Tel.:06-30/849-4786.

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

Műanyag hordók, üveg ballonok, páli-
nafőző, hengeres bortartály, szőlő dará-
ló, szőlő prés, üvegek. 06-20/938-3647

Dunnákat, párnákat 23.500 Ft/kg-ig,
hagyatékot, örökséget, bizsukat, éksze-
reket vásárolok. 06-30/272-4436

Vásárolok könyveket, hagyatékot, fest-
ményt, porcelánt, bizsut, órákat. 0620/
556-7141.

Szőlőoltványok megrendelhetők, bor-
fajták és csemegefajták termelői áron.
Tel.: 06-30/273-2351

Manchester terrier 4 éves szuka csalá-
di okok miatt eladó, 50.000 Ft. 06-30/
864-8228

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

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

Bor, pálinka eladó. 06-30/742-3555

BÚTOR

Rusztikus, kolonikál jellegű szekrény-
sor, 2 fotel, asztal, ágyneműtartó,
masszív, kinyitható kanapé, fotelok, asz-
tal, csillárok eladók. Tel:06-30/9364-
655

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

HÁZTARTÁSI GÉP

Whirlpool 200/96 combi hűtőszekrény
és Lehel 200l hűtőláda eladó. Érd:06-
30/375-5270

GÉP, SZERSZÁM

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

ÉPÍTŐANYAG

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Keszthely -Hévíz közötti Dobogómajor
üdülőtelepen 2008.03.17.-től 1 hetes, 2
személyes önálló üdülési lehetőség áta-
dó. Iá: 60eFt vagy jutányos áron eladó.
Tel:06-70-375-9780

Bükfürdői Apartmanhotelben március
28.-április 10-ig háromszemélyes
apartman (húsvéti) üdülőjoga átadó
(45.000Ft) 06-30/912-1512

Vizes falak utólagos szigetelése acélle-
mezzel, mérsékelt áron, garanciával.
Tel.: 06-30/5577-192

Szobafestés -mázolás, tapétázás. Sző-
nyeg-műpadlózás, laminált parkettázás.
Tel:06-70/453-5456, 06-22/786-021
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vicc
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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

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

TAVASZI ÁRUCSERE!!! 02.19. HÉTFŐ
NADRÁGVÁSÁR 190 FT/ DB SOK FARMER  

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

02.22. CSÜTÖRTÖK

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

TAVASZI PULÓVERVÁSÁR 100 FT/DB  
02.20. KEDD

TAVASZI EXTRA GYEREKRUHA VÁSÁR  
02.21. SZERDA

TAVASZI VEGYES RUHAVÁSÁR 100 FT/ DB   
02.22. CSÜTÖRTÖK

EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR DARABÁRON 
02.23. PÉNTEK

TAVASZITAVASZI

TAVASZI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB  TAVASZI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB  
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EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR DARABÁRON EXTRA LAKÁSTEXTIL VÁSÁR DARABÁRON 
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TAVASZI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB  TAVASZI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB  

TAVASZI EXTRA GYEREKRUHA VÁSÁR  TAVASZI EXTRA GYEREKRUHA VÁSÁR  
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 • AKCIÓ!
Ajtófelújítás!

Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

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

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

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu
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Vörös a szőkének:
- Mi a jelszavad a chaten?
Szőke nő:
- BatmanSupermanRobinJoker.
- De miért ilyen hosszú?!
- Mert legalább 4 karakternek kell lennie.

J J J
A székely és a felesége vacsoráznak. A nő 
magára borítja a pardicsomos szószt. Azt 
mondja a férjének:
- Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy 
disznó!
- Ja! Meg még le is etted magad!

J J J
Focista újságolja a haverjának:
- Láttad a tegnapi meccsünket? Két gyö-
nyörű gólt lőttem!!
- Tényleg? Nem láttam. És mi lett a 
végeredmény?
- 1:1

J J J
A kisgyerek ül a reggelizőasztalnál.
- Anyu, kérek még kakaót.
- Szolgáld ki magad.
- Minek az ilyennek gyerek?

A rendőr felesége elküldi a férjét a boltba:
- Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor 
hozz tízet!
Hazajön a rendőr tíz margarinnal:
- Volt tojás!

J J J
Öreg székelytől kérdezi az unokája: 
- Öregapám, látott már antennát?
- Hát láttam is, meg ettem is.
- De hát az fémből van.
- Akkor csak láttam.

Repülőgép nagy nehezen leszáll, a pilóta alig bírja megállítani a gépet a pálya végétől 
egy méterre, és miután letörölte az izzadságot a homlokáról, így szól:
- Ez meleg volt, ez a leszállópálya alig ötszáz méter hosszú!
- És három kilométer széles - néz ki a másodpilóta az ablakon.

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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