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Háztartási gépek,
hűtők, fagyasztók, 
villanytűzhelyek, 
mikrohullámú sütők
GYORS, SZAKSZERŰ 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Értékcsökkent készülékek
ÁRUSÍTÁSA.

Ajka, Sport u. 5
Tel: 06/20/313-4888, 88/312-040

Hazai Hazai zsákos burgonyazsákos burgonya
Jonatán almaJonatán alma
Hazai Hazai tálcás tojástálcás tojás
Görög narancsGörög narancs
Vecsési savanyú káposztaVecsési savanyú káposzta

02.10-02.17.02.10-02.17.

119119Ft/kgFt/kg

199199Ft/kgFt/kg

3570 Ft/zsák3570 Ft/zsák

M-es méretM-es méret Akció!Akció!
Akció!Akció!
Akció!Akció!



KIÁRUSÍTÁS!

GRÁNIT mosogatótálcával

KKKIÁRUSÍTÁS!

Kövesd Facebook oldalunkat és értesülj Kövesd Facebook oldalunkat és értesülj folyamatosan bővülő kínálatunkról!folyamatosan bővülő kínálatunkról!  

Használja ki a

előnyeit!
Minden vásárlásnál pénzvisszatérítés!  Minden vásárlásnál pénzvisszatérítés!  

Lyoness utalvány értékesítés!Lyoness utalvány értékesítés!

jjjj

Az árak magyar forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t.  
A képek illusztrációk, a nyomdai hibákért  felelősséget nem vállalunk!  Akció: 2017. 02. 09-től 28-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes.

IRD komplett hálószoba  szürke színben is

gardrób: 220,1x209,7x61,2 cm, ágykeret: 160x200 cm (matrac méret), éjjeli szekrény

MED nappali összeállítás LED világítással
szín: sonoma tölgy,  méret: 233,1x184x41,3 cm

ágyrács és matrac nélkülágyrács és matrac nélkül

INDAFA BÚTORHÁZ, KONYHASTÚDIÓ INDAFA BÚTORHÁZ, KONYHASTÚDIÓ 
és BÚTORSZERELVÉNYés BÚTORSZERELVÉNY
                                                              www.indafabutorhaz.huwww.indafabutorhaz.hu

    Ajka, Kosztolányi utca 14./B Ajka, Kosztolányi utca 14./B 
+36 88 213-881  +36 70 945-6106+36 88 213-881  +36 70 945-6106  

Folyamatosan bővülő kínálattal,Folyamatosan bővülő kínálattal,
nagy raktárkészlettel,nagy raktárkészlettel,

várjuk kedves vásárlóinkat!várjuk kedves vásárlóinkat!

Daria Lux kanapéDaria Lux kanapé
nyitható, ágyneműtartós, rugósnyitható, ágyneműtartós, rugós

Design Futon ágykeret II. matraccalDesign Futon ágykeret II. matraccal
matrac mérete: 140x200 cmmatrac mérete: 140x200 cm

Anikó 200 cm-es konyhablokkAnikó 200 cm-es konyhablokk
Színválaszték: sonoma tölgy, Színválaszték: sonoma tölgy, 
aida dió, aida dió, 
avola krémavola krém

Amanda 225 cm-es konyhablokkAmanda 225 cm-es konyhablokkZille Zille 200 cm-es konyhablokk200 cm-es konyhablokk
MDF fronttalMDF fronttal

Design Futon ágykeret I. Design Futon ágykeret I. matraccalmatraccal
matrac mérete: 140x200 cmmatrac mérete: 140x200 cm

Verona komplett franciaágy ágytakaróvalVerona komplett franciaágy ágytakaróval
matrac mérete: 160x200 cm, felnyítható, matrac mérete: 160x200 cm, felnyítható, 
ágyneműtartóságyneműtartós

San Diego kanapéSan Diego kanapé
nyitható, ágyneműtartós, rugósnyitható, ágyneműtartós, rugós
fekvőfelület: 150x200 cmfekvőfelület: 150x200 cm

Ania kanapéAnia kanapé
nyitható, ágyneműtartósnyitható, ágyneműtartós

Ania fotelAnia fotel-30% -30%

BOMBA
ÁR

Az árak munkalappal és mosogatóval együtt értendőek!

129.900 Ft

79.900 Ft
83.400 Ft

132.200 Ft
137.500 Ft

79.900 Ft

59.900 Ft

 118.130 Ft 82.690 Ft

 42.715 Ft 29.900 Ft

 85.570 Ft 59.900 Ft

 89.900 Ft 79.900 Ft

89.900 Ft
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Valentin 
hét a Mangó-ban

Asztalfoglalás: 06-88-510-180
Facebook: Mangó étterem és panzió www.mangopanzio.hu

Valentin koktéljaink:
LOVE DREAM - EXOTIC LOVE - 
SWEET KISS

         Mangós ráksaláta pap kifl ivel 

    Céklaleves túrógombóccal

Pácolt, vasalt csirkecomb 
   sáfrányos körtével és házi nudlival

Aszalt paradicsommal és sonkával töltött
  jércemell gránátalmás rizottóval

Roston sült lazac bazsalikomos kruszttal,
      mangó chutney-val és  wasabi pürével

        Mandulaszelet málna zselével

1.490 Ft

950 Ft

2.350 Ft

2.540 Ft

3.380 Ft

980 Ft

-gyertyafényes vacsora
- fi ncsi Valentin koktélok
- élmény „vacsi randi”
- meglepi édeskettes
- meghitt együttlét
-közös kóstolós kényeztetés
-szerelmes koccintások

Tel: 06-20/9231-277

SZŐNYEG- SZŐNYEG- 
        TISZTÍTÁSTISZTÍTÁS

Ajka-Devecser
Megjelenik: Ajka-Devecser és környékén 

minden pénteken 20 000 példányban.

Lapzárta: kedd 12.00 óra

Kiadó: Hírhozó 2000 Kft.

Ügyvezető igazgató: Kertész Zsolt

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

8400 Ajka, Petőfi  Sándor u. 13-15.

Nyitva tartás:

Hétfőtől-Szerdáig: 8-16;  Péntek: 8-14

Tel/fax: 88/200-843

Mobil: +36/30/954-9086

E-mail: ajka@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

Nyomda: Navigraf Nyomda, Szlovákia

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

A Szuperinfó fi zetett  hirdetéseket tartalmaz, 

melyek valódiságát  a szerkesztőség nem 

vizsgálja,  tartalmáért felelősséget nem vállal.  

A kiadó előzetes engedélye nélkül a  lapban 

megjelent hirdetéseket  felhasználni tilos!

Valentin tál ( Karcsibe, Holstein szelet, steak burgonya ) 2.500 Ft
Kíván tál ( Röfi  duó, Tekercsibe, hasábburgonya, rizibizi )   2.500 Ft
         A tálak mellé apró meglepetés ajándék csokival!

Kívánság 52 cm-es pizza mellé
mogyorókrémes pizzakifl it adunk ajándékba!

Nőnapra hideg-, melegtálakra előrendelést felveszünk!
30 főig rendezvény lebonyolítását helyben vállaljuk, előzetes egyeztetéssel.
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Folytatás a 6. oldalon
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TEMETKEZÉS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

06/30/9-365-365
Ajka, Béke utca 18. (Mesterek Háza). 

Tel./fax: 06/88/210-320, www.temetkezes-ajka.hu

ÜGYELET 0-24-ig:

INGATLAN

Energetikai tanúsítvány-
nyal rendelkezik: TR/
Energetikai tanúsítvánnyal 
nem rendelkezik: TN

Ajkán, Kossuth utcában 36 

nm-es, 1,5 szobás, felújított lakás 

eladó. Irányár: 5.500.000 Ft TN < 

06/30/346-5139, 06/30/787-1365

Ajkán társasházi 2 szobás, erkélyes 

lakás garázzsal, kerttel I. emeleten 

eladó. TN < 06/30/353-4465

Ajkán 1,5 szobás, erkélyes, 

klimatizált lakás eladó. TN < 

06/30/237-2607

Ajkán Erkel Ferenc utcában 2 szin-

tes családi ház eladó. Egyeztetés 

telefonon. TN < 06/20/774-7738

Ajkán, Bajcsy Zsilinszky utcában 

összkomfortos, 2,5 szobás családi 

ház eladó. TN < 06/30/644-6606

Ajkán Május 1 tér 11., földszint. 

3., 56 nm-es téglaépítésű lakás 

eladó. Ár megegyezés szerint. TN < 

06/30/238-4444

Energiatanúsítás ingat-
lan adás-vételhez, épület-
tervezés. Kalocsai Gábor, 
Ajka, Hajnalcsillag u 3.
www.lloydepiteszet.hu < 
06/30/398-1011, 88/778-191

Eladó 70 nm-es, felújításra szoruló 

társasházi lakás Padragkúton. TN < 

06/70/563-3048

Ajka belvárosában, földszinti, 70 

nm-es, azonnal költözhető lakás 

eladó. Irányár: 9.500.000 Ft TN  < 

06/30/738-8493, 06/30/217-6464

Somlóvásárhelyen 1984-ben 

épült 3 szobás, komfortos, gázkon-

vektoros, cserépkályhás családi ház 

eladó. TN < 06/30/216-7444

Azonnal beköltözhető két szobás 52 

nm-es, erkélyes, frissen szigetelt, 

tehermentes, földszinti lakás pin-

cerésszel eladó. TN < 06/30/462-

6544

Eladó Ajkán a Móra F. utcában egy 

48 nm-es téglalakás, 2. emeleten. 

Ár: 6.800.000 Ft. < 06/70/367-

5611

Azonnali készpénzre vásárol és 
közvetít ingatlanokat a Ruttner 
Ingatlan. < 06/30/912-8155, 
06/70/540-5713

Ajka központjában kisebb családi 

ház beköltözhetően eladó. TN < 

06/30/284-3145

Devecser, Kossuth utcában, 

1 szoba, konyha, zuhanyfülkés 

lakás közös udvarban eladó. < 

06/20/344-0961

Eladó Ajkarendeken, Gyepesi út 42. 

szám alatti, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 

2 férőhelyes garázzsal, 1 melléképü-

lettel családi ház. TN < 06/20/357-

3137

Eladó Ajkán a központban 1+3 
félszobás, étkezős, felújított, 
szigetelt, francia erkélyes, 
IV. emeleti lakás. Irányár: 
9.900.000 Ft < 06/20/941-
8302

ALBÉRLETET KERES

Albérletet keresek Ajka és 15 

km-es vonzáskörzetéből. Kaució 

nem akadály. A hívásokat előre is 

köszönöm. < 06/30/233-2542

Fiatal hölgy szobatiszta kutyával 

1 szobás albérletet keres Ajkán. < 

06/30/306-4721

ALBÉRLET KIADÓ

Albérlet kiadó hosszú távra Ajkán. 

1 szobás, földszinti lakás, alacsony 

rezsivel, megbízható hölgynek 

vagy úrnak. Kaució szükséges. < 

06/70/364-7882

FÖLD, KERT, ÉPÍTÉSI TELEK

Ajkán az Erkel Ferenc utcában 1811 

nm-es, összközműves építési telek 

egyben vagy megosztva eladó. < 

06/20/933-3391

Szántóföld eladó. Nagyalásony 

058/55 hrsz, tulajdon hányadrész 

6930/63842 osztatlan közös tulaj-

don. < 06/20/280-0354

Szántóföld eladó. Kisszőlős 

0,95/55 hrsz, tulajdon hányadrész 

4524/157584 osztatlan közös tulaj-

don. < 06/20/280-0354

ÜZLET

27 nm-es üzlethelyiség eladó 
Ajkán városközpontban. < 
06/30/272-0897

Raktár-műhely kiadó. Ajka 
belterületén változatos alapte-
rületű 30-600 nm-ig raktárak 
olcsón kiadók. < 06/20/926-
0115

Üzlethelyiség, 38 nm-es, Ajkán 
a Rákóczi utcában kiadó. Iroda, 
szolgáltató, kereskedelmi 
célra egyaránt alkalmas. < 
06/30/348-6906

Ajka frekventált területén 43 
nm alapterületű üzlethelyiség 
2017. március 16. napjától 
hosszú távra kiadó. Érdeklődni 
munkaidőben: < 06/20/475-
6808

Kiadó műhely, raktár, több 
helyiség is, Ajka belterüle-
tén, zárt, őrzött udvarban. 
< 06/20/427-1818
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BETEGSZÁLLÍTÁSt
az egész ország területén,

előre egyeztetett időpontban fekvő 

és ülőbetegszállító gépkocsival

Érd: 06-70/63-65-474 

Vállalunk térítéses

Megtalálsz minket a Facebookon vagy a  www.ludasmatyi-etelfutar.hu

Tel: 0670/259-4898 vagy 0620/298-7068

Mindezt frissen finoman gyorsan kínáljuk,

persze étlapról is rendelhetsz minálunk!

Meg”hekkeltük”ezt a hetet,
eme néhány „hekk”ihlet....

1. Hekk:
Paprikás lisztben sült hekk,

hasábburgonyával, tartármártással

2. Hekk
Paprikás lisztben sült hekk, fűszeres 

burgonyával, csemegeuborkával

3. Hekk 
Rántott hekk karikák, fokhagymásan,

hasábburgonyával, csemegeuborkával

4. Hekk (kétszemélyes tál)

2db paprikás lisztben sült hekk, vegyes

körettel, csemegeuborkával, tartárral

Ültünk a mólón és néztük, hogy járja a táncát a jégen a 

szél. Emlékeztek milyen jó volt a hekk hal a Balaton 

területén ... Fogtunk most párat, ha megkívántad, frissen 

rendelhetsz is a Matyitól párat, eme csodálatos ajánlat a 

kedves asszonyoknak a hétvégére szabadnapot kínálhat, 

ne tétovázz rendeld elő bátran ...

Február 14. Valentin napi ajánlatunk
Előrendelést felveszünk 2 személyes tálra:

Szerelem-tál két személyre 3190 Ft
Natúr csirke körtével, camembert sajttal csőben sütve, brokkoli, gomba, 

csibe kocka nyársra fűzve rántva (2db), sertés karaj sonkával, füstölt sajttal, 

csülökkel töltve rántva, vegyes körettel, ajándék 2 db gesztenyepürével

1750 Ft

1750 Ft

1750 Ft

3250 Ft

 
Tel: Tóth Csaba 06/70/617-9567,  Tóth-Szalóki Zsanett 06/70/611-3333   E-mail: real.autosiskola@gmail.com

VSM gyak.75%,  elm. 47,37%;  ÁKÓ: 106,90%

• Tantermi oktatás   • Távokatatás (E-learning)

Autós-Motoros
Iskola Kft

Ügyfélfogadás: H-Cs 13-15 óráig
HÉLIOSZ ÜZLETHÁZ

FKNYTSZ: 01036-2010

Kövess bennünket                        -on is:  www.facebook.com/TrealAutosiskola

T

GÉPKÖLCSÖNZÉSGÉPKÖLCSÖNZÉS
Ajka 06-88/203-593
06-20/344-2164
Földi ÉPGÉP Kft. Kele u. 9.

Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAGTARTÁLY
   készítés, javítás

Tel: 06-20/9231-277

HORPADÁS HORPADÁS 
   JAVÍTÁS   JAVÍTÁS

Tel: 06-20/9231-277

AutóFÉNYSZÓRÓAutóFÉNYSZÓRÓ
      FELÚJÍTÁS      FELÚJÍTÁS

Az Ajka Kristály Üvegipari Kft .

Érdeklődni:  Ajka Kristály Üvegipari Kft .
  8400 Ajka, Alkotmány u. 4.
  Radnai József
  06-30-683-3936

az Ajka külterület 0186/1 hrsz. alatt található 2158 m2 
telekterületű kivett épület, udvar megnevezésű ingatlanon 
elhelyezkedő 3 szintes – pinceszint, földszint és tetőtér – 
hagyományos szerkezetű 390 m2 hasznos alapterületű 
pihenőházát, valamint ugyanezen telekterületen 
elhelyezkedő 3 db kétszintes egyenként 40 m2 hasznos 
alapterületű tetőtér beépítéses faházát. 

A telek bejárata a Jókai utca felé néz, az ingatlanról 
kivonatos képgaléria megtekinthető a

www.zimerinfo.hu weblapon.
Ár:  megállapodás szerint.

ELADÁSRA, vagy
TARTÓS BÉRLETRE kínálja
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Folytatás a 7. oldalon

Folytatás a 4. oldalról
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Tisztelt Olvasóink!
             A                                  újság 

terjesztésével kapcsolatos 
észrevételeiket, esetleges 

hiányosságokat kérjük az alábbi 
elérhetőségeinken jelezzék

Tel.: 06-30/556-9641
email: hirhozo2000kft@gmail.com

VEGYES, EGYÉB

Vegyes kemény tűzifa 
kugliban, konyhakés-
zen szállítással eladó! < 
06/70/360-4519, Ajka

Jó minőségű kemény tűzifa 
rendelhető a Norbi Fatrans Kft 
fatelepén Ajka-Padragkúton 
méterben és konyhakészen. A 
készlet megtekinthető kedden 
és pénteken 9-15 óra között. 
< 06/20/421-8495, 06/30/359-
1094

Burgonya eladó. Házhoz 
szállítással 100 Ft/kg, 
min. 30 kg/zsáktól. < 
06/30/987-2396

Vendéglátói bordó bárpult székek-
kel, pohártároló szekrénnyel, külön-
böző méretű poharak, 4 db bordó 
asztal 16 székkel , levegőtisztítóval 
eladó. < 06/70/366-9239

Tűzifa rendelhető! Kályhakész 
tölgy parkettaszél. Ingyenes 

szállítással! < 06/30/314-
2567

Akác kugli eladó. < 06/30/714-
9315

Jó minőségű, kályhakész 
tűzifa, széldeszka eladó. Szál-
lítás ingyenes. < 06/20/946-
9678

Készpénzért veszek bakelitleme-
zeket, diafilmeket, diavetítőt, régi 
pénzeket, kitüntetéseket. Ingyenes 
kiszállás! < 06/30/194-9356

Ajkán 220 V-os betonkeverő, kom-
binált hűtőszekrény, TV, konyhai esz-
közök, bútorok, ágyneműk eladók. < 
06/70/208-3422

Professzionális ofszet 
nyomdai névkártyák díjta-
lan tervezéssel, már 100 
db-tól, a NévjegyPartnertől.
www.nevjegypartner.hu

INGYEN ELVIHETŐ
Ingyen elvihető üvegezett, fa 
ablakszárnyak tüzelési célra. < 
06/70/459-4954

ÁLLAT
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
650 Ft/db < 06/20/204-2382

Egy pár bárány, süldők és 1 éves 
kan mangalica eladó. < 06/20/553-
3471

Malacok eladók. < 06/30/241-
5814

Malacok eladók. < 06/30/315-
5125

ELVESZETT
Ajkán az Uttörő utcából kb. 2 hete 
eltűnt egy fekete, kan macska, 
Schwarzi névre hallgat. Fehér 
bolhaírtós nyakörvet visel, a jobb 
szemére rosszul lát. Aki látta vagy 
tud róla valamit, kérjük hívjon 
<06/30/596-9721

SZOLGÁLTATÁS
Hűtőgép, automata mosógép, 
mosogatógép, bojler, mikró 
stb. szerviz. Helyszíni javítás 
a hétvégén is. Felújított gépek 
adás-vétele. Használt, megunt, 
kishibás gépet reális áron 
megveszem. (Hűtő, mosógép, 
centrifuga, mikró.) Horváth 
Zoltán Ajka. < 88/215-655, 
06/30/979-2937

Hitelek! Kiválasztjuk Önnek a 
legalacsonyabb kamattal és 
költséggel a bankok ajánlatai 
közül bármely célra, ingyenes 
ügyintézéssel. Heizlerné Köles 
Lívia, Federal Credit Union Zrt. 
(En-l-100/2011) alvállalkozója. 
< 06/30/403-7009

Kárpitozást vállalok olcsón és 
rövid határidővel, széles szö-
vetválasztékkal. < 06/30/904-
4320

Aszfaltozás, térkövezés, 
útépítés, gépi földmunka. < 
06/20/331-3460

Toló kapuk, úszókapuk, 
lépcsők, kovácsoltvas jel-
legű kapuk, kerítések, íves 
polikarbonát tetők, egyéb 
lakatosmunkák. Teljes körű 
épületbádogozás garanciával. 
< 06/30/972-6335

Az Ajka Kristály Üvegipari Kft .

Érdeklődni:  Ajka Kristály Üvegipari Kft .
  8400 Ajka, Alkotmány u. 4.
  Rába Tamás, +36/20-611-5520

az Ajka, Feketegyémánt u. 3. sz. alatti (Hrsz.: 2313)
10 225 m2 nagyságú telephelyét.

Infrastruktúra: 
• 20 kV-os távvezetékről két oldali betáplálás, transzformátor teljesítmény: 630 kVA.
• 350 m3/h teljesítményű földgázellátás
• telefon
• víz
• csatorna
• 3900 m2 szilárd burkolatú udvar
Épületek:
• 909 m2 alapterületű, részben 3 szintes ipari épület 
• 276 m2 alapterületű raktárépület
• 96 m2 alapterületű irodaépület
Ár: megegyezés szerint

ELADÁSRA, vagy
TARTÓS BÉRLETRE kínálja
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EmelőgépkezelőEmelőgépkezelő
TargoncavezetőTargoncavezető
Földmunkagép-Földmunkagép-
kezelőkezelő
GépkezelőGépkezelő
jogosítványokjogosítványok
megújítása!megújítása!

8400 Ajka, Avar u. 23.

Ny: E-000202/2014

Jelentkezés:
8400 Ajka, Avar u. 23.

Telefon: 06/88/203-148, 
06/20/924-8498

Induló
képzéseink:

A Fuchs Tojás Kft  keres
kolontári tojáscsomagoló üzemébe

CSOMAGOLÓKAT
(betanított munkakör) valamint

RAKTÁROS és
ANYAGMOZGATÓ
munkatársakat.

Juttatások:
Alapfi zetésen felül Cafetéria plusz
teljesítmény orientált mozgó bér.

Jelentkezni: hétfőtől péntekig 08oo-tól 
1400-ig a 06-30-688-5958-as számon.

Folytatás a 9. oldalon

Folytatás a 6. oldalról

06-30/06-30/226-1199226-1199

Jó kereseti lehetőség, 
éves állás!

Szak- és Szak- és 
segédmunkástsegédmunkást

KERESÜNK!KERESÜNK!

Tel: 06-20/9231-277

MŰANYAG-MŰANYAG-
  HEGESZTÉS  HEGESZTÉS

Frissítő 
masszázs

2.500 Ft/60 perc
Alkotmány u. 11. férfi  fodrászat mellett

06-20/360-0411

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top kereset-
tel. < 00/43/664-599-9695, 
06/30/313-3516

Vagyonőr munkatársakat 
keresünk hosszú távra ajkai 
telephelyőrzésre 24-48-as 
munkarendbe. Számítógépes 
felhasználói szintű ismeret 
előny. < 06/20/435-0397

SZOLGÁLTATÁS

3,5 t billencs teherautó-
val fuvarozást vállalunk. 
(kavics, homok, építő-
anyag). < 06/70/360-4519

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, gipszkartonozást 
vállalok. Pálovics Róbert < 
06/30/223-1639

Nonstop dugulás-elhárítás 
kamerás rendszerrel kiszállási 
díj nélkül. < 06/20/984-4667

Ács munkákat vállalok, reális 
árakon. Tetőszerkezet készítés, 
lécezés, bádogozás, cserepe-
zés, tetőfelújítás, gipszkarto-
nozás. < 06/70/600-7729

Metszést, favágást, kert és 
parkápolást vállalok 20 év 
tapasztalattal. < 06/70/953-
2270

Ácsmunkát vállalunk, új-régi 
tetők készítése, javítása, 
bádogázás. Kiülők készítése. 
Tetőtér beépítése, gipszkarto-
nozás. < 06/70/344-7787

HACCP rendszer kiépí-
tését, felügyeletét, 
vizsgálatát, kémiai koc-
kázatbecslést vállalok. 
Keressen bátran, ha élel-
miszer-gyártással, forgal-
mazással, raktározással 
foglalkozik! < 06/70/318-2035,
haccprendszer2016@gmail.com

Varrógépszerviz! Rendkívüli 
árengedmény! Árainkról bőveb-
ben: www.varrogepszerviz.net 
< 06/70/565-2922

Nyomdai megoldások az 
igényes cégkártyától a 
többoldalas magazinig, a 
NévjegyPartnertől. Terve-
zés és nyomdai kivitelezés.
www.nevjegypartner.hu

JÁRMŰ 
Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
< 06/70/669-7777

Kisteherautó bérbeadó. < 
06/30/228-3350

Opel Astra-k, Suzukik bérelhe-
tők. (4.000-5.000 Ft-ig/nap) < 
06/30/947-4595

Mazda Demio 1,3-as, benzines, 
90.000 kilométerrel, műszakira 
felkészítve, osztrák papírral eladó. 
Irányár: 480.000 Ft < 06/70/501-
2875

Suzuki Swift 1999-es, 993 köbcm, 
53 Le, benzines, 5 ajtós, 2017.10.07-
ig műszakival, 110.900 km eladó. Ár: 
299.000 Ft. < 06/70/593-8348

126-os Polski Fiat jó állapotban, 1 
év műszakival eladó. < 06/30/661-
0003

Suzuki Swift 1,0-es, 99 évi eladó. 

Ár: 145.000 Ft < 06/20/804-4244

TÁRSKERESÉS
Vidám, aktív pasi keresi barátnőjét 

50 éves korig. < 06/30/497-6257

Zenés társkereső est 40 feletti 
korosztálynak Ajkán a Rózsa-
kertben február 18-án. Kezdés 
18 óra. Belépő: 500 Ft. Jelent-
kezés < 06/20/417-7311

55 éves férfi komoly kapcsolatot 

keres. <06/70/312-3056

ÜDÜLÉS, UTAZÁS
Prága, Drezda, Berlin, 
Lübeck, Hamburg, Hanno-
ver, Würtzburg, Rothenburg, 
Dinkelsbühl, Nürnberg kirán-
dulás ajkai indulással. 2017. 
május 7-13-ig, 119.900 Ft/fő. 
< 06/30/640-3814

Hévízi Apartmanban 36 nm-es, 
1,5 szobás, 4 fős örökös üdü-
lési, használati jog eladó. 
Irányár: 1.000.000 Ft < 
06/30/396-2081, 06/30/936-
4359

2017-ben is várjuk utastár-
saink jelentkezését egy és 
több napos utazásokhoz! Feb-
ruár 26 - Mohácsi Busójárás; 
április 15., június 04., július 
22., október 14. és novem-
ber 22 -  Krisna-völgy; április 
12-19. - Görög Húsvét /Sarti; 
május 20. - Plitvicei-tavak; 
június 17. -  Bécs Szivárvány 
parádé, Prtáter, Schönbburg; 
június 24. - Budapest Múze-
umok éjszakája; július 12-19. 
- Erdély; július 21-30. és 
szeptember 08-17. - Sarti;  
július 29. - augusztus 06. - 
Sri-Lanka Elefánt felvonulás; 
augusztus 15-20 - Kárpátalja-
N y i r e g y h á z a - D e b r e c e n ; 
szeptember 22. -október 04. 
- Görög-Török-Bulgár; októ-
ber 21-23. - Prága; decem-
berben Adventi utak, Bécs, 
Grác, Mariazel. Érdeklődni: < 
06/30/331-6779

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, 
szakács, cukrász, pincér, 
vendéglátáss zer vező -ven-
déglős, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam. 06/70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Ingyenes számítógépes képzés 
Ajkán! Haladó! Általános és 

középiskolai végzettséggel 
rendelkezők jelentkezését 
várjuk. A Studio Italia a GINOP 
6.1.2-15-2015-00001 prog-
ramban 15 fő számára ingye-
nes számítógépes képzést 
hirdet. A képzés időtartama: 35 
óra. Időpontja: 2017. február 
13 - március 3. hétfő-szerda-
péntek 16–19 óra. Jelentkezés 
feltételei: 16 és 65 év közötti 
kor. GYES-en lévők, munka-
nélküliek, nyugdíjasok, köz-
foglalkoztatottak, hátrányos 
helyzetűek jelentkezését is 
várjuk! Regisztráni, érdek-
lődni a < 06/30/529-5738 és 
a 06/20/578-7313 számokon 
lehet. A képzés helyszíne a 
Borsos Iskola (Móra F. u. 19.) 
számítástechnikai terme. Szer-
ződéskötés időpontja 2017. 
február 10. péntek 14 óra. A 
szerződéskötés helyszínéről a 
jelentkezőket tájékoztatjuk.

Fogtechnikus tanulónak gya-
korlati helyet biztosítunk. < 
+36/20/956-7394

ÁLLÁST KÍNÁL
Ajkai és bakonygyepesi töltő-
állomásra dolgozni akaró mun-
kájára igényes munkatársat 
keresek kereskedelemben való 
jártasság illetve kereskedelmi 
eladói végzettség előnyt jelent. 
Érdeklődni személyesen illetve 
a < 06/70/363-6265

Pultos-felszolgálót, szakácsot 
és konyhai kisegítőt felve-
szünk. Jelentkezését minden-
nap 8.00-18.00 óra között 
várjuk. < 06/30/681-4234, 
06/30/681-4236

Manufaktúránk kézműves bur-
kolólapok készítéséhez ügyes 
kezű, jó fizikumú munkatár-
sakat keres. Bérezés nettó 
125.000 Ft < 06/70/222-1515

Traktoros állás! Gépszerelés-
ben, növénytermesztésben 
jártas, önállóan dolgozni tudó, 
káros szenvedélytől mentes 
kollégát felveszünk kiemelt 
fizetéssel! Zöld könyv előny. < 
06/30/902-5580

Hegesztőt, rajzról olvasni 
tudó lakatost felveszünk. < 
06/20/916-4679

Veszprémi székhelyű autó-
elektronikai Kft, autóvil-
lamossági berendezések 
telepítésében jártas mun-
katársat alkalmazna, fel-
készültségtől függően 170 
.000 Ft kezdő nettó fize-
téssel. < 06/30/946-9966, 
88/591-478

Gépkezelő munkakörbe kere-
sünk munkavállalókat fizikai 
munkára, 3 műszakos munka-
rendben. <  88/210-007

Nemzetközi fuvarozással fog-
lalkozó cég gépjárművezetőt 
keres CE kategóriás jogosít-
vánnyal. < 06/30/237-8437
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Jelentkezését várjuk személyesen a fenti címen 
vagy a 06-88-501-460 telefonszámon.

Ajka, Esze Tamás u. 1.
telephelyére

gépkezelőt keres
Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 

jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Ajkán
február 11-én.

A Kókai Tömítéstechnikai Kft., Magyarország egyik vezető gumiipari alkatrész-gyártó vállalata. 
Több, mint 7000 négyzetméteren folytatjuk autóipari,  pneumatikai,  automatizálási és háztartási 
elektronikai alkatrészgyártó tevékenységünket, amely bővítéséhez munkatársakat keresünk az 
alábbi munkakörökbe Ajka vonzáskörzetéből:

PRÉS ÉS FRÖCCSGÉPKEZELŐ
A munkakör betöltéséhez
• kézügyesség és termelő vállalatnál szerzett tapasztalat
• 3 műszakos munkarend vállalása
• legalább 8 általános végzettség szükséges.
Hölgyek jelentkezését is várjuk, könnyű fi zikai munka!

Amit kínálunk:
• próbaidő után teljesítmény alapú besorolástól függően legalább 141.000 Ft
   bruttó fi zetést (+ műszakpótlékok) és határozatlan idejű szerződést
• béren kívüli juttatási csomagot (jelenléti pénz + több elemes Cafeteria-rendszer)
• pénzjutalmas „Új dolgozó ajánló” és dolgozói „Ötletbörze” programot
• azonnali munkakezdési lehetőséget
• hosszú távú, stabil, bejelentett munkát
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.

FÉMFORGÁCSOLÓ
A munkakör betöltéséhez
• sík- és/vagy palástköszörűn szerzett munkatapasztalat
• 2 műszakos munkarend vállalása szükséges. Gumiköszörülési tapasztalat előny,
  de nem kötelező

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MENEDZSER
A munkakör betöltéséhez operatív minőségirányítási területen, termelő vállalatnál szerzett 
3-5 éves tapasztalat, 
• ISO/ISOTS/VDA szabványok és kapcsolt minőségtechnikák (8D, FMEA stb.) ismerete
• angol és/vagy német nyelv tárgyalási szintű használata
• proaktív üzleti és vevőorientált szemlélet és szakirányú végzettség szükséges.

Amit kínálunk:
• versenyképes alapbért + béren kívüli juttatási csomagot
  (több elemes Cafeteria-rendszer)
• szakmai fejlődési és továbbképzési és azonnali munkakezdési lehetőséget
• hosszú távú, stabil, bejelentett munkát
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.

Kérjük, hogy jelentkezését / önéletrajzát a gabi@kokai.hu e-mail címre küldje, írjon 
nekünk facebook profi lunkon, vagy hozza be személyesen.

Várjuk jelentkezését!

Amit kínálunk:
• próbaidő után teljesítmény alapú besorolástól függően legalább 141.000 Ft
  bruttó fi zetést (+ műszakpótlékok) és határozatlan idejű szerződést
• béren kívüli juttatási csomagot (jelenléti pénz + több elemes Cafeteria-rendszer)
• pénzjutalmas „Új dolgozó ajánló” és dolgozói „Ötletbörze” programot
• azonnali munkakezdési lehetőséget
• hosszú távú, stabil, bejelentett munkát
• egy biztos alapokon álló, magyar tulajdonú vállalatnál.
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Folytatás a 7. oldalról

Azonnali munkakezdéssel munkatársakat 
keresünk, ajkai partnereink részére!

BETANÍTOTT MUNKÁRA, SZAKMUNKÁRA, 
GÉPKEZELŐI ÉS ÖSSZESZERELŐI 

MUNKAKÖRRE VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Jelentkezés: AJKA, SZABADSÁG TÉR 12. 

Hívjon minket, vagy küldjön SMS-t és visszahívjuk:

+36 30 332 5468    I   +36 30 531 5569

ajka@hrcv.hu

KIEMELT ALAPBÉR

Elvárás: 3 műszakos munkarend,
terhelhetőség

+ teljesítmény-prémiumok
+ hűségbónusz
+ munkatárs ajánlási program
+ Cafeteria
+ Utazási költségtérítés, céges járatok

Ismerje meg munkaköreinket, vegyen részt felvételi 
beszélgetésen bármely hétköznap reggel 8 órakor!

Öntödei betanított és
szakmunkára keresünk

         új kollégákat!

Tájékoztató és tesztírás:
2017. 02. 14. kedd, 15:00 óra,

Bródy Imre Gimnázium, 
Ajka, Bródy Imre u. 4.

Elérhetőség:
job3249@prohumanallas.hu      70/66-55-251

Azonnali kezdéssel összeszerelő
operátorokat keresünk Veszprémbe!

ÁLLÁST KÍNÁL
C-s jogosítvánnyal gépkocsive-
zetőt keresünk belföldre, ajkai 
telephellyel, kiemelt fizetéssel. 
Önéletrajzokat a Szuperinfó 
szerkesztőségbe kérünk „Gép-
kocsivezető” jeligére.

Veszprémi székhelyű épü-
letelektronikával foglalkozó 
Kft. riasztó és/vagy tűzjelző 
berendezések telepítésé-
ben jártas munkatársat 
alkalmazna. Felkészültség-
től függően 200–250 ezer 
Ft kezdő nettó fizetéssel. 
Tel.: +36/30/901-1888, 
06-88/591-478

Nemzetközi gépkocsivezetőket 
keresünk C kategóriás jogo-
sítvánnyal 12 t-ás gépkocsira 
és C-E kategóriás jogosítvány-
nyal nyerges szerelvényre! GKI 
kártya, min. 2 év nemzetközi 
tapasztalat, büntetlen előélet! 
Kiemelt bérezés! < 06/70/580-
5800
Ajka és környéki telephelyre 
megbízható vagyonőröket kere-
sünk. < 06/20/229-2008
Megbízható, munkájára igé-
nyes, rugalmas kisegítőt kere-
sünk szobalány mellé heti 
két-három alkalomra, reggeli 
kezdéssel. < 06/70/325-1892
Ajkai autóipari cég keres mun-
kavállalókat 3 illetve folyama-
tos műszakos munkarendbe, 
betanított és szakképzetséget 
igénylő munkakörökbe, hosz-
szútávra. Ingyenes céges járat 
biztosított. Jelentkezni lehet: 
irodavp@opuswoerk.eu vagy < 
06/70/610-0064. Csörgessen 
meg, visszahívjuk!

A Color-Metall Kft. felvé-
telre keres takarító munka-
társat 4 órás munkakörbe. 
Jelentkezésüket a Color-
Metall Kft. irodájában tele-
fonon < 88/212-542 vagy 
személyesen várjuk.

Gépkocsivezetőt keresünk 
márkói vagy ajkai telephelyre 
„C” vagy „CE” kategóriás jogo-
sítvánnyal belföldi áruszál-
lításra sofőrbarát munkára. 
Munkarend reggeltől délutá-
nig. < 06/20/251-2821
Egy fő dolgozót keresek eladási 
ügyintéző munkakörbe. < 
06/30/265-0859
Baromfigondozó munkatár-
sakat keres a Gallus Barom-
fitenyésztő és Keltető Kft 
Bakonypölöskére a baromfite-
lepekre azonnali belépéssel, 
határozatlan munkaszerző-
déssel. Jelentkezni a telepve-
zetőknél személyesen vagy az 
alábbi telefonszámon lehetsé-
ges. < 06/70/938-8711
Karbantartó munkatársa-
kat keres a devecseri Gallus 
Baromfitenyésztő és Keltető 
Kft lakatos vagy villanysze-
relő szakképesítéssel azonnali 
belépéssel, határozatlan mun-
kaszerződéssel. Jelentkezni az 
alábbi telefonszámon lehetsé-
ges. < 06/70/938-8711
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A Fuchs Tojás Kft 

VEZETŐ
BEOSZTÁSBA
KERES munkatársat.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem 
plusz egyéb juttatások

Feltétel:
• minimum élelmiszeripari és/vagy
   mezőgazdasági középfokú végzettség
• Angol nyelvtudás legalább
   társalgási szinten
• „B” kategóriás jogosítvány

Előny: Szakmai tapasztalat

Jelentkezni írásban: önéletrajzokat a 
fuchstojas@gmail.com címre várjuk!

A Leier Hungária Kft  Devecseri Téglagyár
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökre, 
folyamatos munkarendben történő munkavégzésre:

Amit kínálunk:
     • versenyképes jövedelem    
     • béren kívüli juttatások       
     • utazási költségtérítés

VILLANYSZERELŐ
Feltételek:
      • szakirányú végzettség
      • szakmai tapasztalat

Jelentkezni:
e-mailben vagy telefonon
fabian.attilane@leier.hu
Tel.: +36 88 512 604
Leier Hungária Kft   8460 Devecser, 
Sümegi út 093. hrsz

BETANÍTOTT
GÉPKEZELŐ
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➩ Összeszerelő
➩ Fröccsöntő gépkezelő

➩ Összeszerelő
➩ Csiszoló 

PÁLYAKEZDŐK
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Elérhetőségeink:   AJKA   Tel.: 88/216-146,  e-mail: info@sks.hu   NOSZLOP   Tel.: 88/505-850,  e-mail: info@bockhungaria.hu

➩ CNC gépkezelő
NOSZLOPRA AJKÁRA

Tekintse meg facebook oldalunkon a nyitott pozícióinkat!                             Bock Hungária Kft 

✓ Felvétel saját állományba (nem kölcsönzés) 
✓ Hosszú távra biztosítunk munkalehetőséget
✓ Stabil munkáltatói háttérrel rendelkezünk
✓ Családias légkör, barátságos, közvetlen munkatársak
✓ Versenyképes jövedelem
✓ Cafetéria már a próbaidő alatt
✓ Béren kívüli juttatások
✓ Munkatárs ajánlási program
✓ Távolsági bérlet megtérítése 100%-ban
✓ Ingyenes buszjárat
✓ Azonnali munkakezdés

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?

Szerszámkészítő (1 műszakba)
Feladatok: 
• Műanyag fröccsöntő szerszámok, nyomásos

   öntőszerszámok készítése és javítása

Elvárások:
• Szerszámgyártásban szerzett tapasztalat

• Önálló munkavégzés

CNC Marós (2 műszakba)
Feladatok:  
• Heidenhain marógépen, rajz alapján

   önálló munkavégzés

• Szerszámalkatrészek marása

Elvárások:
• Heidenhain program ismerete

Gyártásközi minőségellenőr
Feladatok:
• Rendszeres vég- és műveletközi ellenőrzések

   végrehajtása

•  Napi termékaudit elvégzése, eredmények

    dokumentálása, hibák esetén a szükséges

    intézkedések bevezetése

Elvárások:
• Műszaki területen szerzett minimum

   szakmunkás végzettség 

• Jó műszaki rajzolvasási készség (gépészet)

• Alapvető mérési ismeretek és készségek

   (pl.:tolómérő, idomszerek)

• Három műszakos munkarend vállalása

További nyitott pozícióink Ajkán:

Azonnali kezdéssel munkatársakat keresünk
határozatlan idejű szerződéssel kettő, ill. három műszakos munkarendbe

2017. január 01-től éjszakai munkavégzés esetén
megemelt műszakpótlékkal!

Ajka egyik legnagyobb magyar
tulajdonban lévő gyártó vállalata,
az AE-Plasztik ZRT. az alábbi
munkakörökbe keres új munkatársakat

Gyártósori összeszerelő és
műanyag-feldolgozó operátor

Feladatok:
• termelési tervben meghatározott számú termék gyártása és
  dokumentálása
• mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése automata ill.
  félautomata berendezések kezelésével

A munkakörökhöz tartozó elvárások:
• pontos, precíz munkavégzés
• min. általános iskolai végzettség
• 3 műszakos munkavégzés vállalása

Amit kínálunk: 
• Stabil, biztos jövőképpel rendelkező vállalati háttér
• Cafeteria juttatás már a próbaidő alatt is
• mozgó bér
• törvényi előíráson felüli alapbér
• kiváló munkakörnyezet és családias légkör
• határozatlan idejű szerződés, saját állományba felvétel
• vidékieknek útiköltség térítés

Gyártósori összeszerelő munkakörben
VÁLTOZÓ MŰSZAKRENDEKBEN történő

munkavégzésre van lehetőség!
Pályakezdő fi atalok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni: hétfőtől az AE-Plasztik Zrt. székhelyén
(8400, Ajka Gyár u. 35.)Freund-Hajós Adriennél, vagy az

Adrienn.Hajos@ae-plasztik.hu e-mail címen lehet.
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Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL 
és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti 
kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról 
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Nap: Ajka, Szabadság tér 12. (Polgármesteri Hivatal) 
minden szerdán Tel.: +36 20 344 8129

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN
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