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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

Mindennapi babonáink

A babonák születése olyan, mint a népmeséké. Nincs is komolyabb alapja, mégis 
léteznek a világban olyan babonák, amelyek egyetemesek és örök érvényűek. Kell hogy 
legyen valami alapja? 3. oldal

onák ül té l i t é éké Ni i k l bb l j

Állás hirdetések: 
4.,5.,6.,7.,8.,
9.,14.,15. oldal

Megyei és 
multinacionális cégek 

állásajánlatai közül 
válogathat 

minden héten

Akác, cser, tölgy, bükk 

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

Nagy hirdetést 
lásd a hátoldalon

N hi d é

Megemelt bérrel 
keresünk 

OPERÁTOROKAT!
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Hírek
Információk

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

vásár! 
AKKUMULÁTOR 

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

Alma: 1-1,5 éves német juhász 
szuka. Nagyon játékos, sok a 
mozgás igénye. Szereti az em-
ber közelségét. Ismeri a póráz 
használatát. Családba, gyerekek 
mellé ajánljuk!

Bella: 1,5 éves keverék lányka. 
Most tanulja a póráz használa-
tát. A többi kutyával jól kijön, így 
akár második kutyának is jó vá-
lasztás. Szereti, ha foglalkoznak 
vele. Egy igazán bújós kutyus.

Boci: 3 év körüli szuka. Őt egy-
szer már örökbe fogadták, de 
sajnos gazdáit hirtelen elveszí-
tette. Mindenkihez kedves. A 
többi kutyákkal is szépen elvan. 
Pórázon szeret sétálni. Nagyon 
tud ragaszkodni az emberhez.

Bozont: 2,5 éves kan. Nagyon 
játékos sok foglalkozást igényel. 
Egy kis törődés és egy kozme-
tikázás és egy gyönyörű kutyus 
lesz belőle. Nagyon szereti a 
hosszú sétákat. A többi kutyával 
is kijön, de inkább a szukákkal.

Cola: 2,5 év körüli aprócska kan. 
Eleinte fél az idegenektől, de ha-
mar megszokja az új embereket. 
Nagyon sok szeretetre és foglal-
kozásra van szüksége. Lakásba, 
udvarra egyaránt jó döntés. Gye-
rekek mellé is ajánljuk.

Daisy: 2,5 év körüli boxer keve-
rék lányka. Nagyon barátságos, 
egy igazi szeretet bomba. Na-
gyon szereti, ha simogatják. Sze-
reti a hosszú sétákat. Ő egy igazi 
családi kedvenc lehet.

Dodó: 2 év körüli kan. Nagyon 
félénk volt mikor a menhelyre 
bekerült, de mára már szépen 
összeszedte magát és sokat 
bátorodott. A póráz használatát 
nem szereti, de tanulja. Család-
ba gyerek mellé jó választás.

Guba: 2 éves kan. Őt egyedüli 
kutyusnak ajánljuk. Igazán jó 
ház őrző. Okos,tanítható. Szeret 
sétálni és igényli, hogy foglal-
kozzanak vele. Kedves nyugodt 
természete van.

Ireg: 1,5-2 év körüli szuka. Re-
mek házőrző. Több kutyával lakik 
együtt és jól kijön velük. Akár 
második kutyának is jó válasz-
tás. Nagyon szeret sétálni és a jó 
időben az árnyékban pihengetni. 
Nagyon hálás természete van. 
Családi kutyusnak tökéletes vá-
lasztás.

Manna: 3,5-4 év körüli ivarta-
lanított szuka. Nyugodt, kedves 
természete van. Már több mint 1 
éve a menhelyen él. Más kutyák-
kal együtt él és jól kijön velük. A 
gyerekeket nagyon szereti.

FOGADJ 
ÖRÖKBE...

Segítséget  
kérünk! 

A hideg idő beköszön-
tével, nagyobb mennyi-
ségű, és jobb minőségű 
kutyatápra van szüksége 
védenceinknek. A kam-
ránk lassan kiürül. Kér-
jük, hogy 1-1 zsák táppal, 
vagy konzervvel támo-
gassa az ASKA menhe-
lyen élő állatok ellátását. 
Köszönjük!

Székesfehérváron is Szabadfogas
„HA FÁZOL , VEGYÉL EL EGY KABÁTOT. HA NEM SZERETNÉD , HOGY MÁSOK FÁZZANAK , TEGYÉL IDE EGYET!” Ezzel a mondattal 
indult útjára a mozgalom, mely Szabadfogas néven lett ismert. Azért jött létre ez a kezdeményezés, hogy az utcán fagyoskodókat 
segítse a hideg időben. Két helyszínen már elhelyezhetjük fölösleges kabátunkat Székesfehérváron, mellyel segíthetünk az arra 
rászorulóknak ebben a hideg időben. Szabadfogast találhatunk az Országzászló téren és a Horváth István lakótelepen (14-16.).

Különleges tér épül a 
Csók István Képtárban: a 
munkálatok A DÖNTÉS cí-
mű kiállítást készítik elő. 
Az emeleti nagyteremben 
fekete borítású teret ala-
kítanak ki, a falakat fe-
kete textillel vonják be. A 
tárlatot a nagyközönség 

A Döntés. Egyedi kiállítás nyílik
először a Magyar Kultúra 
Napján, január 22-én tekint-
heti meg. A nagyteremben, 
ahol Aba-Novák Vilmos táb-
lafestménye látható, feke-
te borítású teret építenek, 
a falakat fekete, puha tex-
tillel vonják be. A készülő-
désből is sejthető, hogy a 

fényeknek, a világításnak 
nagy szerepe lesz a tárlat 
megalkotásában.

A kiállítást a Magyar Kul-
túra Napján, január 22-én, 
vasárnap láthatja a nagykö-
zönség, az ünnepélyes meg-
nyitó 16 órakor kezdődik.

Január 20-án a hagyomá-
nyos Szent Sebestyén-napot 
ünneplik Felsővároson. Dél-
előtt 10 órától Székes-
fehérvár polgárainak 
fogadalmi szentmisé-
je kezdődik a Szent 
Sebes t yén- temp -
lomban, köszöntők 

Fogadalmi mise
hangzanak el a templom 
előtti téren, majd a búcsú a 
Felsővárosi Közösségi Ház-

ban folytatódik. Fehér-
vár 1739 óta emlékezik 
minden évben január 
20-án püspöki szent-
misével és búcsúval a 
város fogadalmára.

A háromnapos rendez-
vénynek Fehérváron a Fejér 
Megyei Művelődési Köz-
pont ad otthont 2017. 
március 31-től április 
2-ig. A közel ezer kö-
zépiskolást megmozgató 

Már lehet jelentkezni a 
Fejér Megyei Diáknapokra

kulturális esemény újítása, 
hogy a diákszínpadhoz ha-

sonlóan a népszerű 
könnyűzene kategó-
ria indulói is két na-

pon át szerepelhetnek 
a Diáknapok színpadán.
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Fókusz

OPTIKANAP

Minden szemüveglencsére  
és szemüvegkeretre:

30%
KEDVEZMÉNY!

SZOLGÁLTATÁSAINK:
ingyenes komputeres  
szemvizsgálat,  
ultrahangos szemüvegtisztítás,  
bankkártyás fizetés,  
egészségpénztári kártyák  
elfogadása!
Az akció részleteiről  
érdeklődjön személyesen,  
vagy telefonon!

JANUÁR 19–20.  
 a Kontakt Optikában ! 

Keressen bennünket:
Székesfehérvár, Várkörút 42.  

(A Travel utazási iroda mellett) 
Tel: 22/ 321 196 vagy: 30/ 478 8972

*Szemüvegrendelés esetén

Csak a fenti  
2 napon!

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Négy levélben a 
szerencsénk?
� A mai kor embere előtt 
nincsenek titkok, a tu-
dósok belelátnak a mo-
lekulák legbelsejébe, és 
felfedezik a legtávolabbi 
csillagot is. Egyetlen do-
log tartja magát sziklaszi-
lárdan: a babona. Hiszen a 
tudós is csak a gombjáért 
nyúl, ha kéményseprőt lát.

Miért pont 13?
Az egyik legismertebb 

babona a 13-as szám kö-
ré épül. Eredetét bibliai-
nak tartjuk, úgy mondják, 
hogy az utolsó vacsora asz-
tal körül ülőinek száma mi-
att alakult ki az ellenszenv 
szegény 13-as iránt. Léte-
zik olyan babona, amely 
éppen az utolsó vacsorára 
emlékezve azt mondja: ha 
egy asztal körül 13-an ül-
nek, közülük másnap vala-
ki meghal. A baljós 13-ast 
úgy védik ki sok helyen, 
hogy eltörlik, a világ szá-
mos szállodájában nem lé-
tezik 13-as szoba vagy 13. 
emelet. De vannak olya-
nok, akik 13-án nem köt-
nek üzletet, nem ülnek re-
pülőre, sőt ki sem dugják 
az orrukat otthonról. Külö-
nösen, ha a hónap 13. nap-
ja éppen péntekre esik. A 
pénteket ugyanis egy má-
sik babona  eleve szeren-
csétlennek tekinti, és a két 
baljós előjel csak erősíti 
egymást, ha a naptárban 
összeérnek. Egyébként a 
13-as szám a hírességeket 
is frusztrálta, Roosevelt és 
Napóleon is megszámlálta, 
hogy hányan ülnek az asz-
talnál. Így az sem csoda, 
ha Párizsban létezett olyan 
szolgáltatás, ahonnan lehe-
tett „kölcsönözni” egy 14. 
vacsoravendéget.

A kéményseprős babona-
ság eredete a tűzgyújtás, a 
tűzvészek és a tűz mági-
kus tiszteletére vezethető 

őket. A házban van fon-
tos szerepe a megszentelt 
barkának, amit a ház bejá-
ratához tűznek, véd a vil-
lámcsapástól, tűzvésztől, 
ártó szellemektől. Hason-
ló célt szolgál a fokhagyma 
is. Háziasszo nyok körében 
elterjedt szokás, hogy sen-
ki kezébe nem adják a tűt 
vagy a kést, ha kölcsön ké-
rik, mert veszekedés forrá-
sa lehet – főleg akkor, ha 
elfelejtik visszaadni. Lete-
szik az asztalra, és onnan 
kell elvinnie annak, akinek 
szüksége van rá. Ha aján-
dékba kapunk kést, szim-
bolikusan ki kell fi zetni, 
ellenkező esetben elvágja 
a baráti szálakat. 

Éjszakára pelenka nem 
maradhatott kint a szárító-
kötélen, mert a rossz szel-
lemek beleköltöznek és a 
gyermek nyűgös lesz. Új-
év napján nem szerencsés 
nővel találkozni, ugye a 
nők sok bajt okoznak, s 
ha az udvarra nő megy be 
először, foghatjuk a fejün-
ket. Meg kell várni, amíg 
egy férfi  arra jár, s utána 
meg lehet könnyebbülni, 
mert ilyenkor szerencsés 
év várható.

Bertrand Russell erről 
így ír: 

„A félelem a babona egyik 
fő forrása. A félelem legyő-
zése a bölcsesség kezdete…” 

– tehát legyünk bölcsek 
és reálisak, ne pánikoljunk 
fekete macskát látva, nem 
tehet szegény arról, hogy 
sötét bundája van s véletle-
nül a közelben lófrál.

vissza. Amikor óvatlanság-
ból egész városok váltak 
a tűz martalékává, akko-
riban bizony a kémények 
értő mesterével találkozni 
valódi szerencse lehetett. 

Az a bizonyos fekete 
macska…

Nem baj, ha átfut…Sze-
rencsére van gyors meg-
oldás a szakértők szerint, 
hiszen ha gyorsan hármat 
lépünk hátra, vagy abban 
a minutumban hármat 
köpünk, természetesen 
diszkréten, hogy a járóke-
lők ne lássák a katasztrófa 
elhárítási műveletét, a baj 
megelőzhető.

Szex, szerelem, babona-
ság

A férjfogással és a há-
zassággal kapcsolatos ba-
bonák sora szinte kimerít-
hetetlen. A kiszemeltnek 
fekete kakast főzni például 
biztos sikert jelez, ugyan-
csak segít a férjfogásban, 
ha a jelölt ruhájába az epe-
kedő leány hajszálát varrja, 
ha ez nem sikerül, akkor 
egy kis tükröt rejtsen a fi ú 
zsebébe, de olyat, amibe 
előtte belenézett. 

Ezek után a biztos si-
ker reményében már csak 
azon kell elmorfondíroz-
nia a vágyakozó leánynak, 
hogy vajon igaz-e a babona, 
mely szerint a méretes orr 
méretes férfi asságot jelez. 

Egy csokorra való a 
babonáinkból

Ha vacsora után kiráz-
zuk az abroszt, elmegy a 
háztól a szerencse a ke-
nyérmorzsákkal együtt. S 
ha ne adj Isten aznap még 
a só is kiborult, retteghe-
tünk, hogy mi vár ránk 
hamarosan… Ha új házba 
költözünk, nem szabad bi-
zonyos ideig rálépnünk a 
küszöbre, mert ott tanyáz-
nak a jó szellemek, és a lép-
teinkkel felidegesíthetjük 

Tudta-e?
Hongkongban az épületekben nincs olyan emelet, 
amelyben a 4-es szám előfordul. Azok az ingatlanok, 
amelyeknek házszámában a 4-es előfordul, kevesebbet 
érnek. Ennek az az oka, hogy a kínai nyelvben a 4-es 
szám kiejtése (si) nagyon hasonlít a halál szóéra.

Tükörbabonák 
– Az a lány, aki eltör egy tükröt, hét esztendeig 
nem megy férjhez.
– Ajándékba tükröt kapni: szerencsétlenséget 
okoz.
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Jelentkezés módja:
Amennyiben a fenti lehetőség felkeltette figyelmét és szívesen csatlakozna csapatunkhoz, kérem, küldje el önéletrajzát  
a következő e-mail címre: hr@hu.gestamp.com vagy hozza be személyesen hozzánk. Kérdés esetén a következő tele-
fonszámon tud érdeklődni: +36 22/560–621. 
Címünk: 8060 Mór, Akai u. 3.

A GESTAMP Hungária Kft. – a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójaként, közel 100 ipari és gyártó vállalattal, 30.000 
alkalmazottal – globális megoldásokat kínál a hegesztett és hidegen préselt karosszéria elemek tekintetében. Professzionális 
csapatunknak és magas színvonalon automatizált gépparkunknak köszönhetően olyan neveket üdvözölhetünk Vevőink kö-
zött, mint a GM, Porsche, Fiat, Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën és Renault.

Móri termelőegységünkbe keresünk szakmailag elhivatott, agilis munkatársakat  

a következő pozíciókba: 

Operátor
Hegesztő

Végellenőr
Targoncavezető

Gépész és Villamos karbantartó
Szerszámkarbantartó

Amit kínálunk:
–  Versenyképes juttatási csomag
–  Céges buszjárat, határozatlan idejű szerződés
–  Professzionális csapat és modern, multinacionális környezet
–  Hosszú távú, stabil munkalehetőség egy folyamatosan növekvő cégnél
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Az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

 

 

 

BETANÍTOTT
MUNKA

AZONNALI KEZDÉSSEL

Jelentkezés: 06 30/181-5918, vagy 06 22/349-050
Küldjön SMS-t, visszahívjuk!

keresünk Nemesvámosra, nyolc általános végzettségű jelentkezőket.  
Határozott idejű szerződéssel, bónuszokat, ékezési utalványt, 

 ingyenes munkásjáratokat, bérlettérítést biztosítunk.

Betanított munkára  
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biztos, hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezés levélben:
 8002 Székesfehérvár, Pf. 64.

emailben: medve.marta@nefem.hu

OPERÁTOROKAT
3 műszakos  

műanyag alkatrészek gyártásához

Székesfehérvári
azonnali munkakezdéssel  

munkatársakat keres:

1 FŐ MEO CSOPORT VEZETŐT
1 műszakos

Angol Nyelvtanár 
Székesfehérvári 
Nyelviskolánkba 

Szakmai elvárás:

Feladatok:

Amit kínálunk:

info@helloenglish.hu

Székesfehérvár központú  
minőségellenőrzéssel foglalkozó  

cégünk keres megbízható  
munkavállalókat, hosszú távra 

 dunántúli munkahelyekre 
 azonnali kezdéssel.

Amit ajánlunk:

Amit elvárunk:

Jelentkezését a  
munka@minosegellenorzes.com 
címre várjuk, melyre levélben, vagy 

telefonon visszajelzünk.

Jelentkezni 2017. január 16-ig lehet kizárólag a 
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ Zrt. Karrier oldalán 

(www.karrier.drv.hu). 
E-mailben, vagy postán elküldött jelentkezéseket 

nem áll módunkban figyelembe venni. 

A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
Leolvasási és Kivizsgálási Osztálya

VÍZMÉRŐ 
LEOLVASÓ

munkakörbe munkatársat keres
A munkavégzés helye: Velence és térsége

A                                    Kft. állást hirdet a következő pozícióra:                              KG.E.B.E.

A jelentkezéseket az 

 allas@gebe.hu  
e-mail címre várjuk.

 Beérkező és kimenő áruk kezelése,
  Raklapok állványrendszerből és tömbből történő be- és kitárolása

  Targoncavezetői bizonyítvány és jogosítvány 
  Targoncavezetésben szerzett 1-2 éves tapasztalat,
Precíz, pontos munkavégzés,
 Megbízhatóság
 3 műszakos munkarend vállalása
  Leltárokban, készletellenőrzésekben való aktív részvétel

  Tisztítás, csomagolás, 
cimkézés

  8 általános iskolai végzett-
ség, szakképzettség nem 
szükséges

  3 műszakos munkarend 
vállalása

TARGONCÁS

OPERÁTOR

címkézése,

-
rületre vitt áru tételes ellenőrzése, 
szállítólevél készítése

-
ben való aktív részvétel

jogosítvány

RAKTÁROS

„Végezhet valaki a legjobb egyetemen, sőt a fejében tárolhatja 
a világ összes enciklopédiájának minden adatát, ha nem képes 

ezt a tudást megszervezni és tettre váltani, akkor semmit 
sem ér, sem neki, sem a világnak.„

Napoleon Hill
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Te vagy az igazi?  
Mi azok vagyunk.

Felvételi napok:

OPERÁTOR, saját állományba

Az Ercsiben található, japán 
tulajdonban lévő autóalkatrész-
gyártó cég, a Musashi Hungary 
Ipari Kft. az alábbi pozícióba ke-
res munkatársat:

ANYAGMOZGATÓ
(3 műszakos munkarendben)

Amit kínálunk:
–  Versenyképes fizetés
–  Teljesítményalapú bónusz
–  Cafetéria juttatás
–  Kedvezményes meleg
 étkeztetés
–  Ingyenes munkaruha,
–  Ingyenes buszjárat a
 műszakokhoz igazodva

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette

érdeklődését, kérjük, küldje el
nekünk önéletrajzát az alábbi
elérhetőségek valamelyikére:

Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.

musashi@musashi.hu

Főbb feladatok:

– Beérkező áruk kezelése: kamionról történő lerakodás,  
 mennyiségi áruátvétel és csomagolás minőségének ellenőrzése,
–  Raktározás: készletpontosság biztosítása,  
 időszakos leltározásban való részvétel,
–  Anyagkiadás/Készáru bevételezés a gyártás igényeinek  
 megfelelően a FIFO elv figyelembevételével,
– Gyártás során keletkező hulladékok kezelése,
–  Kiszállítás: készáru szállításra történő előkészítése,  
 mennyiségi és minőségi ellenőrzése, kamionra  
 történő felrakodás.

Elvárásaink:

– Alapfokú végzettség,
–  Érvényes targoncavezetői engedély (vezetőüléses, ill.  
 gyalogkíséretű targoncákra) és targoncavezetői gyakorlat,
– Hasonló területen szerzett munkatapasztalat,
– Alapvető raktártechnológiai ismeretek,
–  Belső anyagáramlási ismeretek,
–  Precizitás, igényes munkavégzés,
–  SAP ismeret előnyt jelent.

és szerkezetlakatosokat
székesfehérvári munkahelyre.

Elvárások: • precizitás, pontos munkavégzés
 • megbízhatóság, önállóság
Előnyök: • munkatapasztalat
 • minősítés

Amit nyújtunk:
• Azonnali kezdés
• Korrekt bérezés

• Utazási támogatás van
• Túlórázási lehetőség 

Jelentkezni lehet:
06-70/604-1265; 06-70/341-4477

hegmunka2016@gmail.com

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06 70 317 9946

BETANÍTOTT MUNKÁS
Feladatok

Elvárások

Amit kínálunk

Munkavégzés helye

Negyedével esik az internet 
ára az új alapcsomaggal
A szolgáltatóknál márciusban megjelenő Digitális jólét alap-
csomaggal legalább 25 százalékkal olcsóbban lehet majd 
internetezni.@

„ A szótár az egyetlen 
hely, ahol az eredmény
 megelőzi a munkát.„

Vince Lombardi
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SZERVIZTECHNIKUS

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: jelentkezes@cmco-hungary.com

Feladatok:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye:

JÖJJÖN HOZZÁNK 
Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk,

 csapatunk bővülése és fejlődése érdekében 
keres új munkavállalókat az alábbi munkakörökben:

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

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

Elege van a folyamatos műszakból?

Feladatok:

Előny:
 

Humánius Kft.  
székesfehérvári munkahelyre keres

operátorokat,  
fizikai munkásokat 

többműszakos munkarendbe.  
Korrekt bérezés, 

cafeteria, munkásjárat 
ill. bérlettérítés. 

JELENTKEZNI LEHET: Humánius Kft.  
Székesfehérvár, Ady E. u. 13.  

(Tel.:22/319-029, 20/333-0789,20/997-0997)
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A jelentkezéshez az önéletrajzokat a 
palyazat@cerbona.hu 

e-mail címre várjuk.

A Naponta Kft. a Cerbona termékek  
gyártója székesfehérvári üzemébe keres  

új munkatársakat 

munkakörökbe

csomagoló 
édesipari termékgyártó

 anyagmozgató 
targoncavezető 

takarító

A JÜLLICH GLAS HOLDING ZRT.
az alábbi munkatársait keresi:

Elvárásaink:
CNC végzettség és/vagy gyakorlat 

rajzolvasási ismeret és gyakorlat
igényes munkavégzés

Előny: gyártásban szerzett tapasztalat,
emelőgépkezelői végzettség

Amit mi kínálunk:
stabil munkahely hosszútávra

versenyképes bér +cafetéria (próbaidőben is)
utazási költségtérítés

kulturált munkakörnyezet
Elvárás  a 3 műszakos munkarend vállalása

Jelentkezés:
magyar nyelvű önéletrajzzal 

az állás megnevezésével postai úton a 
8000 Szfvár, Holland fasor 5. címre vagy e-mailben 

a human@jullichglas.hu címen.

CNC GÉPKEZELŐ

az alábbi pozíciók  
betöltésére keres főállású 
és alkalmi munkatársakat:

Uszodamester
Felszolgáló
Reggeliztető  
felszolgáló
Konyhai kisegítő
Spa takarító
Szobaasszony

Jelentkezni önéletrajz beküldésével  
e-mailben hr@velencespa.com vagy  

postai úton a VRS Part HOTEL Kft.  
2481 Velence Pf. 9. címen lehet.

Rexmill
ENGINEERING

Önállóan dolgozni tudó 
szerkezetlakatos 

és hegesztő kollégákat 
keresünk székesfehérvári 

telephelyünkre.T
Jelentkezés: 

+36-20/233-3423

A rendszerváltás óta nem 
dolgoztak annyian Magyar-
országon, mint most, dön-
tő részben a versenyszférá-
ban bővült a foglalkoztatás 
2010 óta. 4 millió 414 ezren 
dolgoztak tavaly szeptem-
ber-novemberben, ami 705 
ezerrel haladja meg a 2010-
es adatot. A foglalkoztatási 
ráta 67,5 százalékra javult 
a 2010-es 54,6 százalékról, 
ezzel Magyarország meg-
haladta az uniós átlagot. A 
2016 februárjában beveze-
tett közfoglalkoztatásból 
versenyszférába program 
keretében eddig 4400 em-
ber lépett így ki az elsődle-
ges munkaerőpiacra.

Kevesebb a 
munkanélküli

A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérésében a cégek szerint 
a munkára jelentkezők szakmai képzetlensége, szakmai 
alkalmatlansága, alacsony motiváltsága, illetve a kínált ke-
reset alacsony szintje jelentik a legfontosabb problémákat.

Képzetlenek a magyar munkások?
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Elvárások:

 Wir suchen 
Maler/Elektriker/Installateure 

in Stuttgart!
Munkát keres 

Németországban?
Ön festő, villanyszerelő, 

vagy víz-, gáz- és 
fűtésszerelő szakmai 

tapasztalattal és
rendelkezik német 

nyelvtudással?

Munkát ajánlunk német cégnél, 
német szerződéssel és ingyenes szállással.

Pontos kifizetések, 
magyar anyanyelvű ügyintéző, 

családbarát cég, készpénz előleg és ingyen 
étkezés minden pénteken.

Jelentkezzen nálunk!
Bátai Gergely

+49 163 2040 666
batai@fischer-personalservice.de

A hideg időben fi gyel-
met kell fordítani a mun-
kavállalók egészségének 
megőrzésére, különösen a 
szabadban végzett fi zikai 
munkák esetében. A mun-
kaadóknak óránként leg-
alább 5, de legfeljebb 10 
perces pihenőidőt kell biz-
tosítani a dolgozóknak, a 
környezethez képest mele-
gebb, megfelelő ülőalkalma-
tossággal ellátott helyiség-
ben, meleg teát is biztosítva 
a munkavállalóknak. 

Hideg évszakban szellemi 
munka esetén 20-22 Celsius 
fokos, könnyű fi zikai mun-
ka esetén 18-20, közepesen 
nehéz fi zikai munka ese-
tén 14-18, míg nehéz fi zikai 
munka esetén 12-14 Celsius 
fokos munkahelyi hőmér-
sékletet kell biztosítani a 
dolgozók számára.

Munkavédelmi 
tudnivaló a tartós 
hideg idejére

Legtöbben irodában 
szeretnének dolgozni
Az álláskeresők leginkább az adminisztratív, asszisztensi és 
irodai munkák, valamint a kereskedelem és értékesítés kategó-
riáiban szereplő hirdetésekre jelentkeztek. a szakmunka, majd a 
fizikai-, segéd- és betanított munka kategóriái követték.
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Forgácsoló, saját állományba 
Feladatok:

Elvárások:

Jelentkezéseket 

 

 

Polgárdi telephelyünkre  
munkavállalót keresünk  
az alábbi pozíciókban:

Légy csapatunk legújabb 
jól kereső CNC marósa!

Fehérváron max. két műszakban, 
biztos háttérrel.

Várjuk jelentkezésed szakmai
 önéletrajz elküldésével a 

karrier@feha.hu címre. 
Előny: Siemens vezérlés ismerete

Unod a szériát? 
Szereted az egyedi 

alkatrészeket?

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

ÉRTÉKESÍTÉSI  
ASSZISZTENS,  

FELSZOLGÁLÓ,  
SZAKÁCS,

 
SZOBAASSZONY,  
KARBANTARTÓ

Önéletrajzát az info@hotelnautis.hu  
e-mail címre, telefonos érdeklődéseiket  

a 22/570-115-ös számon várjuk.

Székesfehérvári 
partnercégeinkhez 
emelt 
bérezéssel 
keresünk 

Érdeklődni 8-16 óráig lehet.
Tel.: 20/9673-093 vagy

20/3396-256
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RAFI 3-2-1

BERN 

NÁPOLY

TOKYO 

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

EGYEDI KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE
ÜZLETÜNKBEN!

BRW  TERMÉKEK
NAGY  VÁLASZTÉKBAN

SZEKRÉNYSOROK

KANAPÉ

Kárpitozott bútoraink több féle színben is elérhetőek!

GINA 

74.900 Ft

GARDRÓBOK

AXEL BÚTORÁRUHÁZ
Érv.: Január 13-19.

FERO 

109.900 Ft

MIAMI MI

119.900 Ft

BOSTON 

149.900 Ft

TTOTOOOKKKYKYO

LYYMESSINA MMMEEESSSSSINA

139.900 Ft

FIRENZE 

125.900 Ft

AKCIÓS 

etőeetőek!

MARA MMAR

139.900 Ft

89.900 Ft

109.900 Ft

88.900 Ft

99.900 Ft

RAFI 33

329.900 Ft

MILANO 

209.900 Ft

MONACO 

180.900 Ft

ÍRISZ ÍÍRRRRIISZ 

59.900 Ft 119.900 Ft
154.900 Ft



      2017. január 13.  Székesfehérvár és körzete Szuperinfó10

RAFI 3-2-1

BERN 

NÁPOLY

TOKYO 

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

EGYEDI KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE
ÜZLETÜNKBEN!

BRW  TERMÉKEK
NAGY  VÁLASZTÉKBAN

SZEKRÉNYSOROK

KANAPÉ

Kárpitozott bútoraink több féle színben is elérhetőek!

GINA 

74.900 Ft

GARDRÓBOK

AXEL BÚTORÁRUHÁZ
Érv.: Január 13-19.

FERO 

109.900 Ft

MIAMI MI

119.900 Ft

BOSTON 

149.900 Ft

TTOTOOOKKKYKYO

LYYMESSINA MMMEEESSSSSINA

139.900 Ft

FIRENZE 

125.900 Ft

AKCIÓS 

etőeetőek!

MARA MMAR

139.900 Ft

89.900 Ft

109.900 Ft

88.900 Ft

99.900 Ft

RAFI 33

329.900 Ft

MILANO 

209.900 Ft

MONACO 

180.900 Ft

ÍRISZ ÍÍRRRRIISZ 

59.900 Ft 119.900 Ft
154.900 Ft

Székesfehérvár és körzete Szuperinfó2017. január 13.         11

Életmód

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

Velencei Karnevál február 24-26. (non-stop) 12.900 Ft
Sítábor Ausztriában - Hohe Tauern március 12-16. 95.000 Ft

január 28. 4.900 Ft
Mohács: Történelmi Emlékhely - Busójárás   február 26. 6.500 Ft
Húsvét Dalmáciában (Horvátország)  április 15-17. 46.500 Ft 
Tavaszi szünet: Nápoly-Capri-Pompei  április 16-21. 109.000 Ft
Krakkó és környéke - hosszú hétvége  április 29-május 1. 43.000 Ft
Mesés Kelet városai: Mosztar és Szarajevó  áprils29-május 1.   40.000 Ft
Toscana, Olaszország ékköve  május 3-7.   79.000 Ft   

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

Szolgáltatások
• fül-orr-gégészeti szakrendelés
• ALAPOS hallásvizsgálat,
   beszédértés vizsgálat
• hallókészülék próbahordással
• elemek, tartozékok, tisztító – és 
   
• egyéni uszodai füldugók
• EORA hallóékszer

DR. VINCZ ISTVÁN
     fül-orr-gége adjunktus, 
     audiológus szakorvos

DR. OSVÁTH GYÖRGYI

www.victofon.hu

Belvárosi hallásvizsgáló
8000 Székesfehérvár,

s

i h llá i ái h llá i ái h llá ii h llá ii h llá ih llá ih llá illá

Némethné Haász Hilda
      audiológus szakasszisztens

      audiológus szakasszisztens

Csodálatos érzés a reggeli 
hóesést fi gyelni az ablakból 
és kimenni a szabadba, ahol 
a hó ropogását hallani a lá-
bunk alatt. Minden nyugodt, 
csend honol körülöttünk, 
amire tudományos magya-
rázat is létezik. A titok nyit-
ja az akusztika. A hó úgy 
viselkedik, mint a természet 
saját hangszigetelő rendsze-
re. A hallható tartomány-
ban néhány centiméter hó 

Egészségesen működő 
szervezet esetében nincs 
szükség tisztítókúrákra, 
a böjtök többsége káros a 
szervezetre. 

Ha valaki úgy érzi, hogy 
nem sikerült mértékletese-
sen táplálkozni az ünnepek 
alatt, akkor próbáljon meg 
beiktatni egy gyümölcsna-
pot. Próbáljunk minél több-
féle gyümölcsöt fogyaszta-
ni, de kerüljük a szárított, 
aszalt, vagy kandírozott 
gyümölcsöket. Fontos a 
megfelelő mennyiségű és 
minőségű folyadékfogyasz-
tás. Ezzel segíthetjük a leg-
jobban a felgyülemlett mé-
reganyagok távozását a 
szervezetünkből. A legjobb 
folyadék, a víz: legyen az 
csapvíz, szénsavmentes ás-
ványvíz vagy forrásvíz.

Ünnepek utáni 
tisztítókúrák és böjtök

A szervezett normális 
működése esetében nincs 
szükség tisztítókúrákra, a 
szervezetünk elvégzi ezt 
a feladatot, semlegesíti és 
eliminálja a káros anyago-
kat. Fontos kihangsúlyozni, 
hogy a tisztító és salaktala-
nító kúrák hatása tudomá-
nyosan nem bizonyított. A 
megfelelő életmód, a válto-
zatos, kiegyensúlyozott táp-
lálkozás, folyadékfogyasz-
tás, az elegendő mértékű, 
intenzitású és idejű fi zikai 
aktivitás, a stresszkezelés, 
pihenés, alvás és szellemi, 
pszichés relaxáció segí-
ti a regenerációt, az egész-
ség fenntartását. Tehát 
rostdús, zsírszegény étrend 
és megfelelő életmód mellett 
egészségesnek érezhetjük 
magunkat.

a hangok akár 60 százalékát 
is elnyelheti – fogalmazott a 
lapnak David Herrin akusz-
tikakutató. Bár a hópelyhek 

mindennek nekiütköznek, 
ami az útjukba esik, alig ad-
nak ki hangot, az esőcsep-
pekkel ellentétben.

Van oka, hogy minden 
olyan csendes, amikor havazik

Közhelynek tűnik, de a 
gyakori kézmosás még a 
mai napig is a legegyszerűbb 
eszköz a betegségek megelő-
zésére, a fertőzések tovább-
terjedésének megakadályo-
zására, hiszen kezünk egy 
négyzetcentiméterén akár 
tízmillió baci is nyüzsöghet. 

Bár a kézmosás fertőzés-
megelőző hatása már több 
mint 150 éve ismert, az az-
óta eltelt hosszú idő is csak 
azt bizonyítja, hogy sosem 
lehet eleget hangsúlyozni: 
a kézmosás a kórokozókkal 

Kézhigiéne a mindennapokban

szembeni védekezés első és 
legfontosabb fegyvere.

A magas vérnyomás té-
len éri el a csúcspontját, 
nyáron a mélypontját az 
északi és déli országokban 
egyaránt. Szezonális vál-
tozékonyságot mutat szá-
mos kockázati tényező is, a 
noradrenalin, a katekolamin 
és vazopresszin, a D-vita-
min, és a szérum koleszterin 

Télen magasabb a vérnyomás
is. Több tanulmány hang-
súlyozza, hogy a környeze-
ti hőmérsékletnek és a fi zi-
kai aktivitásnak is közvetlen 
hatása van a vérnyomásra. 
Minden 10 Celsius fok hő-
mérsékletcsökkenés 7 szá-
zalékos emelkedést ered-
ményezett a szívinfarktus 
kockázatban.

Miért olyan egészséges a kefir?
A kefir az emésztésünk barátja, különösen a probiotikus, kaukázusi típusú. A kefir isteni talál-
mány a fogyókúrázóknak, hiszen segít a bélrendszer salaktalanításában, felpörgeti az anyag-
cserét, ráadásul B2-, illetve B12-vitaminban is gazdag. 
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Paparazzi

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

ÚJ ÁRU ÉRKEZIK!
Használtcikk üzlet 

jó minőségű német bútorok

Osztotics-Trade Kft. 
Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 8.

Parkoló az udvarban.
Tel.: 06 30/682-4606 

Nyitva: Hétfő -péntek 9-17 h-ig,
ebédidő: 12-12 30,Szo.: 9-12 h-ig

JANUÁR 14-ÉN

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

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

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel január 1–31-ig!

A magas érzelmi intelligencia egyik jele
Hasonlóan a haraghoz vagy a fájdalomhoz, a magas EQ-val élő emberek nem ragaszkodnak negatív gondo-
lataikhoz. Nekik is éppúgy vannak, mint másoknak, de felismerik, és helyükön kezelik őket ahelyett, hogy 
eltúloznák jelentőségüket. Boldogságuk egyébként sem mások véleményei, visszajelzései alapján teremtő-
dik, hanem saját magukból, ezért nehéz is elvenni az örömüket.

A népszerű stylist ki-
posztolt egy fotót a közös-
ségi oldalára, amelyen az 
angol Cosmpolitan cím-
lapja szerepel. Az érdekes-
sége a fotónak, hogy egy 
teltkarcsú modell, neveze-
tesen Ashley Graham pózol 
rajta. Márk nem foglalt ál-
lást, hogy egyetért-e a cím-
lappal a modellt illetően, 
csak sokat sejtetően feltette 
a kérdést: 

„Mit szóltok az an-
gol Cosmo januári cím-
lapjához, Drágáim?” Kö-
zösségi oldalán azonnal 

 Ashley Graham fotója miatt 
Lakatos Márk közösségi 
oldalán kitört a háború

kirobbant a kommenthá-
ború, mindenki el akarta 
mondani véleményét az 
amúgy is érzékeny témá-
val kapcsolatban. 

Vannak akik szerint jól 
tette a neves újság, hogy 
nem egy szokványos cím-
lappal rukkolt elő, hanem 
egy hús-vér nőt kapott len-
csevégre, mások szerint vi-
szont sportos és egészsé-
ges modellekkel kellene 
példát mutatni, nem pedig 
a két szélsőséges testalka-
tot kellene állandóan tolni 
az emberek arcába. (forrás: 
life.hu)

Vége a túlrajzolt szem-
öldök kultuszának, idén a 
természetes hatás a kelen-
dő. Tartja magát a termé-
szetes vastagság, de már 
nem a karakterizáláson van 
a fókusz, hanem az ápolt 
természetességen. 

A közkedvelt szemhéjkré-
mek nyújtotta fényes hatású 
szemfestés mellett nagyon 
trendi lesz a fémes csillo-
gás.  A szemhéjszínek is 
változatosak idén. A legme-
nőbb árnyalatok a mogyo-
ró, a rózsaszín, a narancs, a 
pink, a sárga, a levélzöld, a 
felhőkék, a niagara, a kale-
zöld. Az új semleges szín a 
rózsaszín ebben a szezon-
ban, amitől ártatlanul friss 
lesz a megjelenésed.

Újra divat a monokróm stí-
lus, azaz ugyanolyan színű 
legyen az arcpirosítód és az 
ajakrúzsod is. Az ajakfestés 
is visszafogottabb lesz, újra 
divat lesz az áttetsző, vizes 
hatású szájfény. De a pasz-
tell árnyalatú ajakrúzsok 
is igen népszerűek lesz-
nek. Az élénkebb színeket 

2017 legütősebb sminktrendjei 

kedvelőknek viszont itt az 
új őrület: a lángoló narancs 
és az élénk pink. 

Vége az agyonkontúro-
zott arcnak, helyére a lé-
legző bőr, a természetes 
hatású, fényes alapozók 
lépnek.  Az új trendi szem-
pillafesték a borvöröstől a 
mélyburgundi árnyalato-
kig terjed.

A világ számos pontját elérte a 
hideg, téli idő, és bár a körülmé-
nyek hasonlóak, mégis máshogy 
birkóznak meg velük a különböző 
országok. Míg van, aki örül, hogy 
havat lát, addig másoknak ez tel-
jesen természetes, és szinte tudo-
mást sem vesznek az ítéletidőről. 
Tél Oroszországban: fagylaltoznak 
az emberek a moszkvai Vörös téren, 
a GUM áruház előtt 2017. január 
10-én, amikor a levegő hőmérsék-
lete -9°C az orosz fővárosban.

-9°C: AZ OROSZOK AZ UTCÁN FAGYIZNAK
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rózsaszín ebben a szezon-
ban, amitől ártatlanul friss 
lesz a megjelenésed.

Újra divat a monokróm stí-
lus, azaz ugyanolyan színű 
legyen az arcpirosítód és az 
ajakrúzsod is. Az ajakfestés 
is visszafogottabb lesz, újra 
divat lesz az áttetsző, vizes 
hatású szájfény. De a pasz-
tell árnyalatú ajakrúzsok 
is igen népszerűek lesz-
nek. Az élénkebb színeket 

2017 legütősebb sminktrendjei 

kedvelőknek viszont itt az 
új őrület: a lángoló narancs 
és az élénk pink. 

Vége az agyonkontúro-
zott arcnak, helyére a lé-
legző bőr, a természetes 
hatású, fényes alapozók 
lépnek.  Az új trendi szem-
pillafesték a borvöröstől a 
mélyburgundi árnyalato-
kig terjed.

A világ számos pontját elérte a 
hideg, téli idő, és bár a körülmé-
nyek hasonlóak, mégis máshogy 
birkóznak meg velük a különböző 
országok. Míg van, aki örül, hogy 
havat lát, addig másoknak ez tel-
jesen természetes, és szinte tudo-
mást sem vesznek az ítéletidőről. 
Tél Oroszországban: fagylaltoznak 
az emberek a moszkvai Vörös téren, 
a GUM áruház előtt 2017. január 
10-én, amikor a levegő hőmérsék-
lete -9°C az orosz fővárosban.

-9°C: AZ OROSZOK AZ UTCÁN FAGYIZNAK
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MUNKAERŐHIÁNYA VAN?
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában!
06-22/508-660 • 06-20/591-6552 • fehervar@szuperinfo.hu

ÁLLÁSHIRDETÉSÉT
• a Szuperinfó laphálózat minden lapjában!
• az ország bármely pontjára!
• helyben intézzük!

Tudta Ön, hogy itt helyben  
a Szuperinfó székesfehérvári  
irodáján keresztül, az ország  
54 másik Szuperinfó lapjába is  
feladhatja hirdetését?

Az Inforádiónak adott 
interjút Gálffi  László Kos-
suth-díjas színész. Munká-
ja mellett a magánéletéről 
is beszélt. Elmondta, hogy 

Elhagyná az országot 
Gálffi László Kossuth-díjas színész

három éve azt hajtogat-
ja, hogy kellene venni egy 
kis görög szigetet. De nem 
azért vásárolná meg, hogy 
nyaraljon ott, hanem hogy 

A szakemberek már régen 
megfi gyelték, hogy az embe-
rek és az emberfélék is elő-
szeretettel ringatják balol-
dalt az utódjukat, különösen 
az újszülött életének első 
pár hetében. A gyakorlat-
ra számos lehetséges ma-
gyarázat született, például, 
hogy a csecsemő így halla-
ni tudja az édesanyja szív-
verését. A Nature Ecology & 
Evolution című folyóiratban 
közölt mostani tanulmány 

Miért ringatják inkább baloldalt 
az újszülöttjüket az anyák 

szerint amikor az anya a sa-
ját balján, szemtől szembe 
ringatja a babáját, akkor a 
bal szemük közvetlenül egy-
más felé néz. Ebben a hely-
zetben a vizuális információ 
nagy része a jobb agyfélte-
kéjükbe jut, amely a fi gye-
lemmel, a memóriával, a 
gondolkodóképességgel és 
a problémamegoldással áll 
összefüggésben. Ezek pe-
dig mind szükségesek a ha-
tékony kommunikációhoz.

Victoria Beckhamet a 
Spice Girls-korszak óta 
imádják a férfi ak, ő azon-
ban nem volt elégedett a 
külsejével: korán úgy dön-
tött, hogy kés alá fekszik, 
hogy jó néhány számmal 
megnövelje a kebelméretét. 
Az énekesnő azóta nagyon 
megbánta, hogy az önbiza-
lomhiánya miatt felfújatta a 
melleit - a brit Vogue maga-
zinnak nyilatkozott a félre-
sikerült plasztikájáról. „Ne 
nyúlj bele a természet mun-
kájába. Fogadd el a melleid 

Victoria Beckham bánja, 
hogy felfújatta melleit

méretét, és ne próbálj rajta 
változtatni. Nekem elhihe-
ted, sokkal rosszabb lesz, ha 

megteszed” - tanácsolta a fi -
atalabb lányoknak. (forrás: 
femina.hu)

Szerencsés vagy, ha meg-
tanultál terítőt hímezni a 
nagymamádtól. 

Ha azt gondoltad, ezt a ké-
pességet legközelebb csak 
az öregek otthonában fo-
god kamatoztatni, nagyon 
tévedsz! A hímzett dolgok 
most ugyanis újra fényko-
rukat élik! Ideje előkapni a 
kalocsai mintákat, és fogj 
hozzá, hogy valami igazán 
különlegeset alkoss, egy fe-
hér pólóra, ruhára, vagy aho-
vá csak szeretnéd. Ha túl sok 
munkával járna, még a tur-
kálókban vagy régiségkeres-
kedőknél is szétnézhetsz, ga-
rantáltan találhatsz egy-egy 
értékes kézimunkát.

Kézimunkázz kedvedre! 
Újra nagy divat lett a hímzés

elköltözzön: „Nem, elmenni, 
halál komolyan. Szépen itt 
eladni mindent, és legalább 
két-három évre kiköltözni. At-
tól nem félek, hogy három év 
múlva nem tudnám újrakez-
deni. Jó lenne egy kicsit meg-
állni...”  A művész azt is meg-
indokolta, hogy miért szállna 
ki mókuskerékből: „Bezárva 
élek egy mesterségesen meg-
világított, sötét, poros helyen, 
ezt hívják színháznak, ami 
csodálatos, de nagyon vá-
gyom valami másra is. Az a 
bajom, hogy egyre többet dol-
gozom, és egyre kevesebb idő 
van arra, amitől az életet élet-
nek hívjuk.” (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: 

Heffl  er 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.
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Kiadó: Fehérvár Infó Kft.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1.
Tel.: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661
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PLT ingyenes divízió igazgató: 

Heffl  er György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O. 

Megjelenik: 41.000 példányban
Székesfehérvár minden postaládájában, 

ahol ezt lehetővé teszik, valamint 
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés,

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd, 
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró, 

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  szerda 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: fehervar@szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi-
ságáért, harmadik személyeknek okozott jog-
sérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles 
olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 
amelyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból ke-
letkező következményeket és hátrányokat a 
megrendelőre hárítja.

Szeret színezni?
pályázatunk nyertesei:  

Kalocsai Zsolt, Lovasberény
Szabó Laura Viktória, Mór

Strenner Beatrix, Székesfehérvár
Nyeremény átvétel: 2017. 01.17 – 01.31. között (H-Cs: 8-16, P: 8-13)

Külön öröm számunkra és ezúton köszönjük 
az alábbi intézményeknek, csoportoknak, osz-
tályoknak a gyönyörű rajzokat:

-

-
hérvár)

25.000.000Ft-ért 4 szobás családi ház
Vezér utcáknál www.otlethazingatlan.hu
Kód:S841, tel.:06-20/5944-027 Ötlet-
ház Ingatlan–Hiteliroda

INGATLAN

2006-ban épült 2+2 szobás erkélyes
téglalakás 23.900.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2796,
tel.:06-20/5944-027 Ötletház Ingat-
lan–Hiteliroda

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

10.800.000Ft-ért Palotavárosban 1,5
szobás lakás www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027 Ötletház Ingatlan
–Hiteliroda

KIADÓ INGATLAN

Székesfehérvár történelmi belvárosá-
ban 55 m2-es, felújított, gépesített, ga-
lériás, klímás, félig bútorozott téglalakás
kiadó. 95.000 Ft/hó +rezsi. 06-30/625-
4581

Dolgozó férfi részére Székesfehérváron
szoba kiadó. Érdeklődni: 06-20/272-
2263

TELEK

Szabadegyházán 1900 m2-es belterü-
leti telek eladó. Tel:06-20/385-0592

CSALÁDI HÁZ

Gárdonyban eladó egy 2011-ben épült,
190 m2-es, nappali + 5 szobás, igényes
ház, medencével. Irányár: 48,5 M Ft. Tel:
06-30/348-9098

Polgárdin eladó egy 3 szobás, téglaépí-
tésű, jó szerkezeti állapotú ház, nagy te-
lekkel 10,9 M Ft-ért. Tel: 06-30/348-
9098

A Tátra utcában eladó egy erősen felújí-
tandó, téglaépítésű ház, 1082 m2-es tel-
ken. Ár: 12,9 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Sárbogárdon kertes, összkomfortos
családi ház sürgősen eladó. 4.200.000
Ft. Tel.: 06-70/340-1922.

LAKÁS

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

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

A Széchenyi utcában eladó egy 53 m2-
es, 1+2 félszobás, 3. emeleti, jó állapo-
tú lakás. Irányár: 13,9 M Ft. Tel: 06-30/
348-9098

Eladó a Karinthy utcában egy 62 m2-es,
3 szobás, átlagos állapotú, 1. emeleti la-
kás. Irányár: 16,6 M Ft. Tel: 06-30/348-
9098

Székesfehérváron nagymértetű lakás
szép környezetben 23.900.000 Ft-ért
eladó. 06-20/347-8620

9.3 MFt-ért Rádión 2 szobás 1 emeleti
téglalakás 20/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

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

Belvárosban VII.emeleti 3 szoba +hal-
los, jó állapotú lakás tulajdonostól ela-
dó. Tel.:06-20/3151-885

Várpalotán Bakony utcai 75 m2-es, 3
szobás, gázfűtéses lakás tulajdonostól
eladó. Tel. 06/70/565-5584

Székesfehérváron egyszoba összko-
mortos lakás eladó. (házon belül több is)
06-20/322-4135

ÜZLET, IRODA

Állás lehetőség! Székesfehérvári bejá-
ratott vendégkörrel rendelkező szépség
szalonomba felveszek fodrász, kozmeti-
kus, manikűrös, pedikűrös, masszőr
vállalkozót. Tel.:06-70/397-9013

Perkátán 33 m2-es, gázfűtéses üzlet-
helyiség, mely irodának is alkalmas ela-
dó vagy kiadó. Ár: 1.700.000Ft. Érd:06-
20/385-0592

Prohászka úton 15 m2-es különálló üz-
let kiadó. Érdeklődni: 06-70/545-2055

JÁRMŰVEK

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

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

Lakókocsit vásárolnék, állapotától füg-
getlenül. Tel.: 06-30/203-45-92

ÁLLÁST KÍNÁL

Pénzintézet ügyfélszolgálati telefon-
marketinges, állományápoló feladatkör-
re érettségizett munkatársakat keres.
Jelentkezés önéletrajzzal: ügyfelszolga-
lat.tk@gmail.com

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16

13.300.000Ft-ért 1+2 szobás, erké-
lyes, belvárosközeli lakás
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

9.400.000Ft-ért Rádión 2 szobás
I.emeleti téglalakás
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

11.650.000Ft-ért 1,5 szobás erkélyes
szép lakás belvárosban
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda



      2017. január 13.  Székesfehérvár és körzete Szuperinfó14 

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: 

Heffl  er György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O.

Terjeszti: Privát Posta Kft.

Megjelenik: 41.000 példányban
Székesfehérvár minden postaládájában, 

ahol ezt lehetővé teszik, valamint 
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés,

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd, 
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró, 

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.
Lapzárta:  szerda 17 óra

Internet:  www.szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban meg-
jelent hirdetéseket felhasználni tilos! A kiadó az 
elfogadott megrendelés alapján átadott hirde-
tések tartalmáért, azok valódi ságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy 
körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevé-
kenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsola-
tos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft.

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

Felelős kiadó:  
Kázmér Judit 

ügyvezető igazgató
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné,
PLT ingyenes divízió igazgató: 

Heffl  er György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O. 

Megjelenik: 41.000 példányban
Székesfehérvár minden postaládájában, 

ahol ezt lehetővé teszik, valamint 
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés,

 Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, 
Jenő, Kápolnásnyék, Kincsesbánya, Kőszárhegy, 

Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pákozd, 
Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, Sukoró, 

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  szerda 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: fehervar@szuperinfo.hu
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos! A 
kiadó az elfogadott megrendelés alapján 
átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi-
ságáért, harmadik személyeknek okozott jog-
sérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles 
olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 
amelyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból ke-
letkező következményeket és hátrányokat a 
megrendelőre hárítja.

Szeret színezni?
pályázatunk nyertesei:  

Kalocsai Zsolt, Lovasberény
Szabó Laura Viktória, Mór

Strenner Beatrix, Székesfehérvár
Nyeremény átvétel: 2017. 01.17 – 01.31. között (H-Cs: 8-16, P: 8-13)

Külön öröm számunkra és ezúton köszönjük 
az alábbi intézményeknek, csoportoknak, osz-
tályoknak a gyönyörű rajzokat:

-

-
hérvár)

25.000.000Ft-ért 4 szobás családi ház
Vezér utcáknál www.otlethazingatlan.hu
Kód:S841, tel.:06-20/5944-027 Ötlet-
ház Ingatlan–Hiteliroda

INGATLAN

2006-ban épült 2+2 szobás erkélyes
téglalakás 23.900.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2796,
tel.:06-20/5944-027 Ötletház Ingat-
lan–Hiteliroda

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

10.800.000Ft-ért Palotavárosban 1,5
szobás lakás www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027 Ötletház Ingatlan
–Hiteliroda

KIADÓ INGATLAN

Székesfehérvár történelmi belvárosá-
ban 55 m2-es, felújított, gépesített, ga-
lériás, klímás, félig bútorozott téglalakás
kiadó. 95.000 Ft/hó +rezsi. 06-30/625-
4581

Dolgozó férfi részére Székesfehérváron
szoba kiadó. Érdeklődni: 06-20/272-
2263

TELEK

Szabadegyházán 1900 m2-es belterü-
leti telek eladó. Tel:06-20/385-0592

CSALÁDI HÁZ

Gárdonyban eladó egy 2011-ben épült,
190 m2-es, nappali + 5 szobás, igényes
ház, medencével. Irányár: 48,5 M Ft. Tel:
06-30/348-9098

Polgárdin eladó egy 3 szobás, téglaépí-
tésű, jó szerkezeti állapotú ház, nagy te-
lekkel 10,9 M Ft-ért. Tel: 06-30/348-
9098

A Tátra utcában eladó egy erősen felújí-
tandó, téglaépítésű ház, 1082 m2-es tel-
ken. Ár: 12,9 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Sárbogárdon kertes, összkomfortos
családi ház sürgősen eladó. 4.200.000
Ft. Tel.: 06-70/340-1922.

LAKÁS

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

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

A Széchenyi utcában eladó egy 53 m2-
es, 1+2 félszobás, 3. emeleti, jó állapo-
tú lakás. Irányár: 13,9 M Ft. Tel: 06-30/
348-9098

Eladó a Karinthy utcában egy 62 m2-es,
3 szobás, átlagos állapotú, 1. emeleti la-
kás. Irányár: 16,6 M Ft. Tel: 06-30/348-
9098

Székesfehérváron nagymértetű lakás
szép környezetben 23.900.000 Ft-ért
eladó. 06-20/347-8620

9.3 MFt-ért Rádión 2 szobás 1 emeleti
téglalakás 20/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

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

Belvárosban VII.emeleti 3 szoba +hal-
los, jó állapotú lakás tulajdonostól ela-
dó. Tel.:06-20/3151-885

Várpalotán Bakony utcai 75 m2-es, 3
szobás, gázfűtéses lakás tulajdonostól
eladó. Tel. 06/70/565-5584

Székesfehérváron egyszoba összko-
mortos lakás eladó. (házon belül több is)
06-20/322-4135

ÜZLET, IRODA

Állás lehetőség! Székesfehérvári bejá-
ratott vendégkörrel rendelkező szépség
szalonomba felveszek fodrász, kozmeti-
kus, manikűrös, pedikűrös, masszőr
vállalkozót. Tel.:06-70/397-9013

Perkátán 33 m2-es, gázfűtéses üzlet-
helyiség, mely irodának is alkalmas ela-
dó vagy kiadó. Ár: 1.700.000Ft. Érd:06-
20/385-0592

Prohászka úton 15 m2-es különálló üz-
let kiadó. Érdeklődni: 06-70/545-2055

JÁRMŰVEK

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

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

Lakókocsit vásárolnék, állapotától füg-
getlenül. Tel.: 06-30/203-45-92

ÁLLÁST KÍNÁL

Pénzintézet ügyfélszolgálati telefon-
marketinges, állományápoló feladatkör-
re érettségizett munkatársakat keres.
Jelentkezés önéletrajzzal: ügyfelszolga-
lat.tk@gmail.com

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16

13.300.000Ft-ért 1+2 szobás, erké-
lyes, belvárosközeli lakás
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

9.400.000Ft-ért Rádión 2 szobás
I.emeleti téglalakás
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

11.650.000Ft-ért 1,5 szobás erkélyes
szép lakás belvárosban
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda
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EGÉSZSÉGÜGY

Tanulási nehézségek, figyelem-,kon-
centrációs zavarok megoldása speciális
mozgásterápiával gyerekeknek. 06-20/
9174-174

Ápolónő munkát keres tel.:06-30/350-
7972

VEGYES

Vásárolnék lapkákat, CNC marókat, ül-
lőket, állványos fúrókat, satut, heggesz-
tőt, stb, használt szerszámokat. 06-30/
242-8413

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

Agancsvásár! Hullott szarvasagancsot
8500 -5500 Ft/kg, trófeákat akár
100000 Ft/db-ig, vadászhagyatékot vá-
sárol 06-30/611-3866

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/650-6088

Aranykalászos gazda tanfolyam,
www.okjcentrum.hu, Tel.:06-30/310-
8934, E-00846/2014/A016

Angliai bejelentett munkavégzésre ke-
resünk megbízható hölgyeket, angol
nyelvtudással tel.:06-30/708-3666

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

28 éve működő fuvarozó vállalkozás
belföldi fuvarfeladatok elvégzésére
„CE” kategóriás gépkocsivezetőket
keres. 06-20/968-1312

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

Masszázstanfolyam indul Székesfe-
hérváron február 05-én (35e Ft + akci-
ók) külföldi munkavállalásra is alkal-
mas! www.vitalitasiroda.hu, 70-330-
4694

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

OKTATÁS

TZ4K-14B traktor eladó, 100%-ban fel-
újított, árban megegyezünk. Tel.: 06-30/
698-7329.

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

Dunnákat, párnákat 18.200 Ft/kg-ig,
hagyatékot, örökséget vásárolok. 06-
70/312-3460

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

3 és 9 lámpás Ceragem jade köves
masszázságy új állapotban fél áron ela-
dó. Tel.:06-30/213-4334.

Számítógép, laptop javítása garanciá-
val. Lefagy, lassú, nem indul? Telepíté-
sek, vírusírtás, adatmentés. Házhoz me-
gyek (vidékre is)! Nyugdíjasoknak ked-
vezmény! 06-70/255-0066

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Burkolás, festés, gipszkarton szerelés,
teljes lakásfelújítás rövid határidővel.
Tel.:06-20/411-1772

Kriston női intim torna 12 órás tan-
folyam kezdődik január 26.-án (KIS-
MAMÁKNAK IS) Székesfehérváron,
Mózer Edit. mozere@freemail.hu
www.intimtornaszekesfehervar.hu,
tel:06-20/360-3881

Kazettás, szalagos magnót vennék, fel
és lejátszósat, üzemképes állapotban.
Tel:06-22/313-976

Száraz tűzifa betegség miatt, 3 fázisú
villanymotor, terménydaráló eladó 06-
20/2927-857

Vastag gyertyán, tölgy 11.000 Ft/m3,
akác 13.500 Ft/m3 szállítással. 30/194-
2038

TÁRSAT KERES

Időskorú, özvegy, jó mozgású, sportos,
jól egzisztenciált úr, jó megjelenécű, vé-
kony, alkaltú, 60-70 év közötti, intelli-
gens hölgy társat keres. 06-20/360-
1124 esti órákban.

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

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

Csinos jó alakú hölgy nemdohányzó, in-
telligens társát keresi 50-60 év közötti,
rendezetten élő férfi személyében.
� 850431598A Napfény

Székesfehérvári, nem öreges hölgy
független, egyedül élő, 72 év feletti,
ápolt úr társaságát keresi. 06-20/805-
9830

175 cm magas nő élettársat keres 50-
65 éves székesfehérvári, magas férfi
személyében. � 850432193A Szeretet

165/69 özvegy dohányzó férfi vidám
természetű, vékony társát keresi 68
éves korig. 06-20/318-3351

Káros szenvedélyektől mentes özvegy
férfi ismeretségét keresem 72 éves ko-
rig tel.:06-30/491-9575

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

Hölgy gáláns Úrral ismerkedne tel.:06-
30/185-3664

25 éves lány élettársat keres. Tel.: 06-
20/5839-547.

Középkorú férfi hölgyekkel ismerkedne
tel:06-30/921-3735

Fiatal vagy érett hölgyeket keresek ko-
moly kapcsolatra tel.:06-20/4467-611

34 éves férfi komoly kapcsolatra höl-
gyet keres. Tel:06-20/317-3153

68 éves férfi társam keresem 66 éves
hölgy 06-20/807-6149

ÁLLAT

25 hetes, szabad tartású, vörös tojótyú-
kok eladók ingyenes kiszállítással. 06-
30/712-3342.

RÉGISÉG, ÉKSZER

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

BÚTOR

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

Szobabútor (szekrény, egyszemélyes
ágy, fotel) olcsón Székesfehérváron ela-
dó. 06-30/850-2510

Használt szekrénysor, étkező garnitúra,
ülőgarnitúra, franciaágy, polcok eladók.
Tel: 06-30/413-3477

3 darabos, kétszemélyessé ágyazható
ülőgarnítúra 15.000 Ft-ért eladó. 06-22/
726-018, 06-30/480-2894

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

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

Fejér megyében gyors,  
illetve rugalmas  

FUVAROZÁST,  
KÖLTÖZTETÉST  

VÁLLALUNK!
Magán, illetve cégeknek is.

Ár, időpont telefonos egyeztetéssel!
Minden nap 7-19 óra között! 

HÉTVÉGÉN IS!

06-30/715-5829
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VICC

VICC

www.jatekbizomanyi.eu
 hoho@jatekbizomanyi.eu

NYITVA TARTÁS

bi i

Végkiárusítás!

5-50%
 árengedmény

Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen vagy telefonon.
Az akció érvényes: 2017. 01.13-02.03-ig.

Üzletünk 2017. február 4-gyel véglegesen bezár.
Köszönjük kedves Vásárlóinknak, hogy eddig megtiszteltek bennünket!
9.00 – 17.00-ig

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

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

TÉLI ÁRUCSERE 01. 16. hétfő
AKCIÓ! AKCIÓ! TÉLI PULÓVERVÁSÁR 150 Ft/ DB 

01.18. szerda
TÉLI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 Ft/ KG, KB.: 200500 Ft/ DB     

01.19. csütörtök

TÉLI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 Ft/ KG, KB.: 200500 Ft/ DB 
01.16. hétfő

AKCIÓ! AKCIÓ! TÉLI KABÁTVÁSÁR!  
FELNŐTT 750 Ft/ DB 350 Ft/ DB, GYEREK 390 Ft/ DB  250 FT/ DB 

01.17. kedd
TÉLI EXTRA GYEREKRUHA ÉS KABÁTVÁSÁR 

01.18. szerda
TÉLI PULÓVERVÁSÁR 350 Ft/ DB 

01.19. csütörtök
TÁSKA ÉS KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR 

01.2021. péntek- szombat

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

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

Menő Manó Depó Székesfehérvár
Már a facebook-on is!

SSSSSSzSzSzékékékékékékékeeses

MMMMMMMMMMMMMeMMjanuár 16-18-ig 

y t a ta tás 8 ó á g, S o 8 30 3

Menő hetünk lesz!

Már a facebook-on is!

Minden
termékünk 

20 %  
kedvezménnyel!

ALBA TŰZIFA KFT. 
Székesfehérvár, Takarodó u. 2.
06-20/503-0022 és 

06-20/4444-947 
www.albatuzifa.hu

VEGYES KEMÉNY 
TŰZIFA

14.000 Ft/ömlesztett m3 ártól
SZÁRAZ TÖLGY 

TŰZIFA 
16.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

AKÁC TŰZIFA 
16.000 Ft/ömlesztett m3 ártól
Magyar, cseh, lengyel szenek 

TŰZIFA-SZÉN

Újszerű termékek – alacsony, kedvező árak!

Használt ülőgarnitúrák, bútorok  
fél- illetve beszerzési áron!

kk dddddd ő á

Univerzum Bútorház
Szfvár, Farkasvermi u. 40.
(volt Coop bolt, Tatai iskola mellett)
Nyitva: Hétfő-Szombat: 9-18
Tel: 06-30/483-07-89

mbat: 9-18
89 JANUÁRI 
KISÖPRÉS!

AKCIÓ!

2016. január 13-17-ig

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

Szfvár, Mártírok u. 72. Tel.: 22/314-118, 30/2165-303
Nyitva tartásunk: H–P: 8.30–17.30, Szo: 9–12.
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CSEMPÉK
már 1.590 Ft/m2-től

Egy fi ckó bemegy az étterembe. Leül, nézegeti az étla-
pot, majd megjelenik a csinos pincérnő:
- Jó napot kívánok, mit hozhatok?
- Ebédelni szeretnék.
- És konkrétabban mire gondol?
- Konkrétan a dugásra gondolok, de most enni jöttem.

- Szombat este baromi jól fogjuk magunkat érezni! 
- újságolja a srác barátnőjének. - Szereztem 3 jegyet 
a koncertre!
- Az szuper! De miért kell nekünk 3 jegy? - kérdezi a 
lány.
- Egy apádnak, egy anyádnak egy pedig az öcsédnek!

- Milyen a tökéletes nő?
-  Néma, szőke, nimfomániás és az 

apjának van egy jó kis sörözője…..


