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

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2017. február 10., 6. hét

Tel.: 06-70/411-6390 • www.acsesalpin.hu

Ács- és alpinista 
munkák kivitelezése

Park Város Fűtőház utcában 84 lakásos 
minőségi társasház épül!
•  50-99 nm-es, 2-4 szobás, erkélyes  

és penthouse lakások
•  az épület liftes és akadálymentesített
•  parkolás mélygarázsban és felszíni parkolóban 

biztosított 
•  többfunkciós, szép park szökőkúttal
•  CSOK és hitel igényelhető
•  részletfizetés, az ügyvédi költséget átvállaljuk

Lakásonként: Bosch 2500 W kondenzációs kazán, 
Rehau padlófűtés, riasztó és klíma előkészítés,  
3 rétegű minőségi ablakok, rejtett redőnytokok.

www.parkvarosfehervar.hu
 Märcz Ingatlan és HItelIroda Székesfehérvár, Petőfi u. 3. • 22/503-000 • 20-9333-750 

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

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA? 

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

Van egy jó  
állásajánlatunk Önnek is!

Kiemelt ajánlataink: 
Székesfehérvárra keresünk

GÉPKEZELŐKET

ÖSSZESZERELŐKET
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br. 160 000 Ft alapbér
Kiemelkedően magas  

műszakpótlék
Éves többszázezer Ft-os 

cafeteria

Akár 1 műszakban  
végezhető munka

Megemelt alapbér és juttatások

Üveg, edzett üveg, tükör,
csiszolás, fúrás, fazettázás,

CNC megmunkálás, homokfúvás,
visszapillantó tükör javítás,

hőszigetelő üveg,  zuhanykabin,
vízlepergető felületkezelés.

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

Tel/Fax: 22/500-245/246.
Mobil: 30/9737-423

E-mail: albauveg@albauveg.hu

„A szerelemnek múlnia kell”?

Nem is biztos… Talán mégsem…Lehet, hogy titka van… 3. oldal
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Hírek
Információk

Irodalmunk színei 
2017. február 17-én 18 órai kezdettel Gárdonyban, a Nemzedékek Házában (Gárdonyi G. u. .) Bakonyi István íróval találkoz-
hatnak.  A József Attila-díjas szerző új könyvében az irodalom színeit kívánja bemutatni, s ezt már a tartalom is közvetíti: a 
teljesség igényével lép fel. Beszélgetőtárs: Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója.

2017. február 18. (szombat), 
Művészetek (Barátság) Háza

(s(ssszozoozozozo bbbbmbmbmbmbaaatatatat))
15 óra

Művéésszzeetteekk (BBaarrááttssáágg)) HHáza
8000 Székesfehérvár III. Béla király tér 1.

Kanala Auer szitárművész
Sri Chinmoy tanítványa tart 

előadást, és koncertet.

Ennyi idő alatt teljesítette 
Fa Nándor a Vendée Globe 
szóló földkerülő vitorlásver-
senyt. A fehérvári vitorlázó 
szerdán, valamivel déli 12 óra 
előtt lépte át a hivatalos cél-
vonalat Les Sables d’Olonne 
partjaitól néhány kilométer-
re. Többezres tömeg várta – 
köztük rengeteg magyar – Fa 
Nándort, aki bőven eredeti 
célján, vagyis száz napon be-
lül teljesítette a világ legne-
hezebb vitorlásversenyét, a 

Vendée Globe-ot. A fehérvári 
versenyző elé több mint húsz 
hajó ment ki három mérföld-
nyire Les Sables d’Olonne 
partjaitól. Fa végig ugrálta, 
integette az „utolsó métere-
ket”. A színpadon, a közön-
séghez szólva azzal zárta 
beszédét, hogy elmondta, Ő 
ízig-vérig magyar, Magyar-
országon él, dolgozik, ott 
a családja, de második ott-
honaként gondol Les Sables 
d’Olonne-ra. 

A kikötőben vastaps, és 
a magyar himnusz fogadta 
Fa Nándort, aki a nyolcadik 
helyen fejezte be a Vendée 
Glob-ot. Még a Spirit of Hun-
gary fedélzetéről köszöntöt-
te rajongóit, olykor elcsukló 
hangon. Elmondta, a verseny 
második felében „csak” vi-
torlázott, nem versenyzett, 
hogy kímélje hajóját. De el-
mondta azt is, hogy az volt a 
legfontosabb, hogy ne éljen 
érzelmi életet, hiszen nagyon 
hiányzott neki a családja. 

Majd ezt a gondolat menetet 
folytatva hasonlította magát 
egy géphez, mondván a ten-
geren nem szabad, hogy hi-
deget, meleget, fáradtságot, 

fájdalmat stb. érezzen, csak 
az számít, hogy koncentrál-
jon folyamatosan, minden 
egyes másodpercben, végig 
a majd’ 94 nap alatt.

93 nap 22 óra 52 perc 9 másodperc 
Gratulálunk!

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

Zeusz: Nagyon barátságos, já-
tékos, fiatal staff és talán labi 
keverék. Családba is ajánljuk, 
hiszen Ő egy ölebnek képzeli 
magát. 

Ervin: 1 éves, nagyon fiatal staff 
keverék legény. Szófogadó, ked-
ves, barátságos, de egy életen 
át folyamatos orvosi ellenőrzést 
igényel, mivel a szemén zöld há-
lyog van.

Toti: Egy igazi kis bohóc a foxi 
legényke. 3 éves, csupa bűbáj, 
játszik, tornázik, táncol is. Boldog 
napokat varázsol az őt örökbefo-
gadó család életébe.

Hörcsög: Amikor a nevét kapta, 
még kis hörcsögként viselkedett, 
de mára már egy igazán kiegyen-
súlyozott, kedves kislány lett be-
lőle. 3 éves, ivartalanított. 

Csoki: Bár hihetetlen, de itt lát-
ható a mamája, Hörcsög is, bár 
egyáltalán nem hasonlít rá. 1 
éves, közepes termetű legényke. 

Cuki: A hasonlóság nem vélet-
len, hiszen Csoki testvére, csak 
ő egy kislány, 1 éves, közepes 
termetű.

Nelson: Mindössze 1 éves. 8 he-
tes volt, mikor örökbefogadták, 
állandóan érkeztek a képek, hí-
rek, hogy milyen cukiság. Majd 
lett másik kutya, simán vissza-
hozták a telepre. Olyan családot 
keresünk neki, akinek nem csak 
addig fontos, amíg kölyök. 

Adolf: 2 éves, staff keverék le-
gény. Igazán csinos a megjelené-
se, és nagyon okos, szófogadó is. 
Sokat kell még tanulnia. 

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!

Gizi: 1,5 éves, stafford szuka. Na-
gyon különleges, hiszen nem tud 
ugatni, hanem olyan, mintha be-
szélgetne. Családba is kitűnő vá-
lasztás. Emberekkel, kutyákkal is 
tökéletesen viselkedik.

Milli: 1 éves staff keverék kislány. 
Csöndes, bújós, csak a külseje 
emlékeztet arra, hogy stafford 
vér folyik benne. 
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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!

február 13-15-ig 

Menő hetünk lesz!

Tavaszi árukészlet hétrôl hétre érkezik!

Minden termékünk 

30 %  
kedvezménnyel! 

„Nem történhet semmi sem Veled, 
míg létezem és élek…”
 Ennyi szeretetben valahol, ott mélyen megbú-
jik még a szerelem is. Joci néni 90, Feri bácsi 96 
éves lesz idén. 70 évvel ezelőtt, karácsonykor volt 
az eljegyzésük. Édes Jóistenem… Ezt még hallani 
is nagyon jó érzés. 

Sokan azt gondoljuk, kell, 
hogy létezzen valami titok, 
amitől ez így működik…

Van miről mesélniük, s mi 
igyekszünk meghagyni min-
den szavukat olyannak, aho-
gyan elmondták. Hogy ki mi-
lyen titkokat szűr le belőle, 
már maga választhatja ki.

Burján Ferenc ha-
jóskapitány, volt Or-
szágos Révfőkapitány, 
nyugalmazott iskola-
igazgató, és Vezér Jo-
lán, statisztikus, nyug-
díjas könyvelő. 

Mosolygósan ül-
nek a kanapén, néha 
megérintik egymást, 
ahogy mesélnek. Lát-
szik, hogy megrohanják 
őket az emlékek…

Róluk szólnak most 
ezek a sorok…

Hol ismerkedtek 
meg?

Feri bácsi: Mindket-
ten mohácsiak voltunk, 
Jociék közvetlen a  Duna 
töltése mellett laktak, az 
apósom a legjobb pék volt 
Mohácson. Az anyám hozzá 
vitte minden héten süttetni a 
stern kenyeret. Hamar híre 
ment ennek a gyönyörű fiatal 
lánynak. Ezen kívül Antival, 
a bátyjával együtt futballoz-
tam a Mohácsi MTE–ben, in-
nen az ismeretségünk.

Joci néni: Valójában 1944 
decemberben ismerkedtünk 
össze, hiszen Feri közel hét 
évvel idősebb, szóval ekkor 
járt nálunk először .. Háború 
volt, vitézi kötéses téli kabá-
tot viselt nemzeti színű kar-
szalaggal.. soha nem felej-
tem el.

Egyből fellángolt a 
sze relem?

Joci néni: Nem, azért ez ab-
ban az időben másként volt 
még. Nem lehetett annyi 
mindent és ilyen szabadon. 
És ne felejtsük el, éppen csak 
vége volt a háborúnak, és ez 

sok mindent meghatározott.  
Valamint szigorúbban nevel-
tek minket, például táncis-
kolába is csak kísérettel me-
hettem, vagy a nővéremmel, 
aki nyolc évvel idősebb volt  
nálam, vagy  az édesanyám-
mal. Végül is majdnem két 

évig tartott, amíg el-
jegyzés lett a dologból. 1946 
karácsonykor kérte meg Feri 
a kezemet.

Mi volt a kötelék az 
elején?

Feri bácsi: Lassan alakult. 
Mint minden kapcsolat ab-
ban az időben azt hiszem. 
Nagyon szerettem Jociéknál 
lenni. Nekem már akkor nem 
élt az öcsém, elesett 44-ben 
Keszthelynél. Ők viszont 
nagy családban éltek, hiszen 
hatan voltak testvérek, sze-
rető meleg légkör vett körül  
Antival. Joci bátyjával  együtt 
futballoztunk, így a mecs-
csek idején is rendszeresen 
találkoztunk. A háború után  
rendőr lettem. Jó érzés volt, 
ha segíthettem, akár a csa-
ládnak is azokban a zavaros 
időkben. Emlékszem egyszer 
Joci sógornőjének ellopták a 
lovát, persze azonnal jöttünk 

és megtaláltuk, ezért örökké 
hálásak voltak nekem.

Mi a titka ennyi év 
házasságnak?

Joci néni: Megpróbáltuk 
egymást elfogadni, és a sze-
relem is mindkettőnkben ott 
volt. Ez egy idő után szere-
tetté és tiszteletté szelídül. A 
közös életbe való beilleszke-
dés akarása is fontos. Segítet-
tük, támogattuk egymást és 
sokszor kellett türelem is a 

nehézségeink el-
viseléséhez. Meg 
akartuk oldani 
a problémákat. 
Mindezek mel-
lett volt sok ki-
sebb-nagyobb 
surlódásunk, de 
nagyon szeret-
tük egymást, 
nem érdekből 
házasodtunk 
össze. Akartuk 
ezt nagyon. Kö-
rülöttünk na-
gyon sok házas-
ság azért ment 
tönkre, mert 
a nők vissza-
élnek a szép-
ségükkel és 
megcsalják a 
férjüket. 

Feri bácsi: 
Csaptam a szelet fél Mohács-
nak. Sok lány volt, mégis a 
Mamát választottam. Bíztam 
benne és éreztem, hogy min-
dent  megtennék érte. Most, 
így ennyi idő után is úgy gon-
dolom, más nővel nem tud-
nám elképzelni az életemet.

Voltak mélypontok?
Feri bácsi: Persze. E nélkül 

nem nagyon lehet leélni eny-
nyi időt. Egyből az elején, jó-
vágású. egyetemet végzett, 
jómódú fiú csapta a szelet 
Jocinak, nagyon féltékeny 
voltam! Hajós emberként 
volt, hogy hónapokat távol 
voltam. Például amikor a Tá-
vol-Keleten hajóztam, több 
mint fél évet voltam oda. 
És akkor még nagyon tele-
fon sem volt, nemhogy ez az 
internet.

Joci néni: Közös életünk el-
ső tíz évében sokat változott 
az életünk, sokat költöztünk, 

hiszen Ferit egyik beosztás-
ból helyezték a másikba, ez 
sem tett túl jót, sokat kellett 
alkalmazkodni, akár hirte-
len is. Mígnem aztán 1958 
őszén lehorgonyoztunk itt, 
ahol most is élünk. És miután 
Feri 1968 tól iskolaigazgató 
lett, egy sokkal nyugodtabb 
élet következett.

 
Nagyon más volt az akkori 

világ a társkapcsolatokban?
Joci néni: Teljesen más volt 

a világ. Nem volt vadházas-
ság , mindkét fél szüleinek el 
kellett fogadnia a másikat, és 
a másik családjának is meg 
kellett felelni. A szórakozást 
a délutáni mozi előadás és a 
tánciskola jelentette, ahova 
úri lány kísérő nélkül nem 
mehetett. Az udvarlás is egy 

lassúbb folyamat volt, éve-
kig tartott. Eljegyzés után 
legalább 1-2 év elteltével volt 
esküvő. Mi is négy és félévet 
ismerkedtünk Ferivel.

Mi az a három legfonto-
sabb tulajdonság, amit sze-
retnek a másikban?

Joci néni: A határozottság, 
állandóan tervei voltak, biz-
tonságot nyújtott mindig.

Feri bácsi: Egymáshoz lán-
colt bennünket ez a sok év, 
Joci odaadó, gondoskodó fele-
ség, mindent megtett értem. 
Alkalmazkodott az én kalan-
dos életemhez.

Vigyáznak egymásra. 
Számomra talán ez a titkok 
titka….

 -anna-
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VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Elektronikai berendezés  
szerelő/gépkezelő

Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• Jó látás és kézügyesség
• Sikeres felvételi teszt

Amit kínálunk:
• Kezdő bér: 140- 150.000 Ft
• Havi nettó: 15.000 Ft Cafeteria
•  Kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér, év végi juttatás, 

szociális, sport és kulturális lehetőségek, iskolakezdési 
támogatás)

• Térítésmentes szerződéses járat számos településről
• Premizált dolgozói ötletrendszer
•  Tiszta, kultúrált, modern, klimatizált munkakörnyezet, jó 

munkahelyi légkör
• Határozatlan idejű szerződés
• 3 műszakos munkarend
•  Biztos háttérrel rendelkező stabil munkahely, hosszú távú 

munkalehetőség

Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Jelentkezéseket várjuk: 
VIDEOTON EAS KFT. – Humánpolitika

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
231-es épület

Tel: 22/533-805; 22/ 533-604

4

Élénkül a termelés, egyre több munkára számíthatunk
Idén erősebb lehet az ipari termelés bővülése, mint tavaly, a következő hónapokban újra élénkülhet a termelés. Elemző szerint a feldol-
gozóipari foglalkoztatás növekedése szintén az ipar várható élénkülését jelzi előre. Lényegesebb gyorsulás 2018-ban várható, amikor 
újabb jelentős autóipari kapacitások lépnek üzembe.

A Postaautó Duna Zrt. székesfehérvári telephelyére 
önálló, munkájára igényes, gyakorlott 

AUTÓSZERELŐT,
VIZSGABIZTOST

keres, azonnali belépéssel.

Amit kínálunk:
Kiemelkedő fizetés: fix alapbér, ami a teljesítmény 
alapján növekedhet
Cafetéria, bejárás térítése

Feltétel:
Szakirányú végzettség

Jelentkezés módja: Önéletrajzzal jelentkezni a 
 szekesfehervar@postaauto.com email címen, „szé- 
 kesfehérvári autószerelő”, megjelöléssel lehet.

Telefonon érdeklődni lehet:
Székesfehérvár – Réder László +36 30 771 9911

Fűtés- és szanitertechnikai, szakkereskedelmi cég
felvesz

SZAKÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAKAT
székesfehérvári munkahelyre.

Kizárólag épületgépészeti szakkereskedelemben szerzett, 
legalább 1 éves gyakorlattal, termék- és rendszerismerettel 

rendelkezők jelentkezését várjuk jövedelemigény megjelölésével.

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail útján történő megküldésével
a zticz@megatherm.hu címre.

A feltételeknek meg nem felelő pályázatokra nem válaszolunk!

Angol Nyelvtanár 
Székesfehérvári 
Nyelviskolánkba 

Szakmai elvárás:
• Angol nyelvtanári diploma
•  Tanítási tapasztalat előny, 

de nem követelmény
• Pályakezdőt is várunk

Feladatok:
• Nyelvtanítás felnőtteknek
• Tanári adminisztráció

Amit kínálunk:
•  Egész évben állandó munka 

és kereset
Jelentkezzen fényképes 

önéletrajzzal az 
info@helloenglish.hu 

e-mail címen!

Több lehet a rokkant munkatárs
Jelentős mértékben, 19 

százalékkal nőtt idén a re-
habilitációs hozzájárulás 
mértéke, emellett a jogo-
sultság idei kiterjesztésével 
akár megduplázódhat azok-
nak a megváltozott mun-
kaképességű személyeknek 
a köre, akik rehabilitációs 
kártyával rendelkeznek. E 
két intézkedés önmagában 
is igen erős ösztönzést je-
lent arra, hogy a megvál-
tozott munkaképességűek 
foglalkoztatási aránya az 

idei évben meghaladja a 30 
százalékot. A munkáltatók 
számára a legnagyobb anya-
gi ösztönzést hosszú évek 
óta a rehabilitációs hozzájá-
rulás jelenti. Ha egy 25 fős-
nél nagyobb létszámmal 

működő társaság a teljes 
munkaerő-állományának 
legalább 5 százalékát nem 
tölti fel megváltozott mun-
kaképességű munkatársak-
kal, a hiányzó létszám után 
munkavállalónként rehabi-
litációs hozzájárulást kell 
fizetnie. Ez az összeg a ta-
valyi 964.500 forintról idén 
évi 1.147.500 forintra (a mi-
nimálbér kilencszeresére) 
emelkedett, ami 19 száza-
lékos munkáltatói tehernö-
vekedést jelent.

A nyugdíjas vállalkozóknak 
is bevallást kell készíteniük

Az egyéni vállalkozók, az 
őstermelők és az áfa fizetésé-
re kötelezettek mellett február 
27-ig a kiegészítő tevékeny-
séget végző egyéni vállalko-
zóknak is bevallást kell be-
nyújtaniuk, mégpedig az 
Ügyfélkapun keresztül, elekt-
ronikusan. A kiegészítő tevé-
kenységet folytató egyéni vál-
lalkozóknak évente egyszer, a 
személyijövedelemadó-beval-
lásukban kell elszámolniuk 

az adóról és járulékról. Nekik 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) nem készít szja-beval-
lási tervezetet, így a 2016-ra 
vonatkozó jövedelmükről a 
16SZJA bevallásban kell szá-
mot adniuk.

Önéletrajzunk tartalma  
döntő tényező, de az sem 
utolsó dolog, hogy a meglé-
vő tapasztalatainkat hogyan 
és milyen szavakkal írjuk 
le. „Szorgalmas”A munkál-
tatóknak alapelvárása, hogy 
szorgalmasak legyünk és 
keményen dolgozzunk. Ezt 
a tulajdonságunkat felesle-
ges kiemelnünk.

„Microsoft Office”A leg-
több önéletrajz sablonban 
szerepel egy olyan rész, ahol 
megadhatjuk saját készsége-
inket. Sokan ehhez a részhez 
írják, hogy „Microsoft Office 
programcsalád felhasználói 

szintű ismerete”. Sajnos nap-
jainkban az Microsoft Of-
fice programok kezelése 
azonban nem egy készség, 
hanem alapelvárás.”Nem 

tudom”A negatív szavakat 
és kifejezéseket szedjük ki 
az önéletrajzunkból. A le-
hetséges munkaadóink ar-
ra kíváncsiak, mi az, amit 

tudunk, nem pedig arra, 
hogy mit nem.”Hobbi” El-
terjedt szokás, hogy az ön-
életrajzunkba beleírjuk, 
hogy mi a hobbink. Sem-
mi köze nincsen a szakmai 
képesítésünkhöz, a jövő-
beli munkánkhoz sem, így 
nincs értelme, hogy ezzel 
fárasszuk azt, aki elolvassa 
az önéletrajzunkat.

Az  elgépelt szavak so-
ha ne legyenek az önélet-
rajzunkban. Kérjük meg 
valaki arra, hogy nézze 
át nekünk, hiszen egyet-
len elgépelt szóval is sokat 
veszíthetünk.

Tiltott szavak, amit soha ne írjunk 
le az önéletrajzunkban

Állás
Oktatás
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Az elektronikai  
bérgyártással foglakozó 

Albacomp EA Elektronika Kft. 
munkatársat keres  

a következő munkakörbe:

Kézi forrasztó
Amit kínálunk:
- bruttó 140.000 Ft bér,
- nettó 15.300 Ft cafetéria, 
- utazási költségtérítés, 
- 1 műszak, 
- családias légkör, 
-  hosszú távú  

munkalehetőség

Elvárások:
-  forrasztási tapasztalat
- precizitás, igényesség

palyazat@albacomp.hu 
tel.: 22 / 515-477

Great Lakes Hungary Kft.  felvételt hirdet 
a következő munkakörökbe:

hegesztő, csiszoló, összeszerelő, 

8 órás munkarendbe
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 13.

Amit kínálunk: 
•  Határozatlan idejű szerződés a próbaidő lejárta után
•  Távolsági bérletet 100% ban támogatjuk
•  Cafetéria rendszer
•  Hosszútávú, stabil munkalehetőség

Fényképes önéletrajzokat az allas@greatcabinets.hu email 
címre vagy személyesen a Zsurló u. 13. szám alatt várjuk.

stancológép kezelő, élhajlító, 
hegesztő, csiszoló, összeszerelő, 

betanított munkás 

stancológép kezelő, 
élhajlító, hegesztő, 

csiszoló, összeszerelő 

VIDEOTON HOLDING ZRT. Ipari Park Vállalat

Munkatársakat keres

KÖNYVELÉSI

SZÁMLÁZÁSI

CONTROLLING
területekre

Elvárások:
• Középfokú gazdasági végzettség
• Megbízhatóság
• Precizitás
• Hatékony munkavégzés egyénileg és csapatban 

Előny:
• 1-2 éves gyakorlat adott területen
• Felsőfokú végzettség

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező juttatási csomag
• Jó munkahelyi légkör

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Önéletrajzokat  a
Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

vagy a vtipv@ipv.videoton.hu címre várjuk.

Juttatások:  Versenyképes bér   Utazási költségtérítés   Képzések  Havi bónusz   Családias légkör 

• méréstechnikus • szerszámkarbantartó • operátor • 
tömbszikra forgácsoló • szerszámalkatrész bemérő
• vevői kapcsolattartó • fröccsöntő gépbeállító pozíciókra 

A fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzokat kérjük a hr@simonceg.hu  
e-mail címre megküldeni. További információ: www.simonceg.hu.

Állásajánlataink
A kőszárhegyi SIMON Műanyagfeldolgozó bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keres kollégákat

JÖJJÖN HOZZÁNK 
KÉT MŰSZAKBAN DOLGOZNI!

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk,
 csapatunk bővülése és fejlődése érdekében 

keres új munkavállalókat az alábbi munkakörökben:

CNC Gépkezelő 

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:
• CNC gépek kezelése,
•   Mérési, dokumentálási feladatok kezelése,
• Szerszám cserék elvégzése,
• Önálló munkavégzés,
Elvárások:
· szakirányú CNC végzettség
· rajzolvasási készség
· precíz munkavégzés
Előny:
•  CNC gépek beállításában és több éves gyártói  

környezetben szerzett tapasztalat,
• Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,
Amit kínálunk:
• Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
• Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
• Utazási költségtérítés, 
• Lakhatási támogatás,
• Szakmai fejlődések támogatása

A Vass-Nyakas Kft.  ÉPÍTÉSVEZETŐ  
munkakörbe munkatársat keres.

ElVáráSok:
•  Szakirányú középfokú végzettség /technikum/
•  Acélszerkezet és generál kivitelezésben  

szerzett  szakmai tapasztalat
•  Számítógépes ismeretek 
•  Építési napló vezetése /E-napló/ 
•  B kategóriás vezetői engedély

AmiT kÍnálunk:
•  Versenyképes fizetés
•  Céges autó, mobiltelefon, laptop
•  Fiatal csapat

A jelentkezéseket várjuk 
az info@vassnyakas.hu  

e-mail címre.  

Építőipari Generál kivitelezői cég

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

Kőműveseket vagy kőműves
brigádokat, festőt felvesz hosszú távra.

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06-70/317-9946

Csomagoló
Feladatok
•  áru kézi csomagolása, címkézése, 

palettára helyezése
•  csomagolt termékek felkészítése a 

szállításra
•  árumozgatás
•  munkahely rendben tartása
•  dokumentációk vezetése
Elvárások
•  minimum 8 általános iskolai végzettség
•  két műszakos munkarend vállalása
•  pontos, precíz munkavégzés
•  megbízhatóság
Előny
•  csomagolói tapasztalat
Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható munkahely
•  kulturált munkakörnyezet
Munkavégzés helye
Székesfehérvár

Új képzés indul Kecskeméten
2017 szeptemberében a 

kecskeméti Pallasz Athéné 
Egyetemen megkezdődik a 
logisztikai mérnökök kép-
zése, ami ma a legkereset-
tebb szakmák közé tarto-
zik, és könnyű karrierutat 
ígér biztos jövedelemmel. 
A Pallasz Athéné Domus 
Mentis Alapítvány a tervek 

szerint ösztöndíjat ajánl 
fel a legeredményesebb lo-
gisztikai mérnöki szakos 
hallgatóknak.



      2017. február 10.  Székesfehérvár és körzete Szuperinfó6 

Állásinterjú: ha ezt kérdezik, meneküljünk!
Tervezi a gyerekvállalást a jövőben? Mennyire ér rá hétvégenként? Hajlandó fizetni a továbbtanulásért karrierfejlődésének 
érdekében? Mennyit keresett az előző munkahelyén A legfontosabb, hogy végig szem előtt tartsuk: az állásinterjú egy kettős 
folyamat, nem csak arról szól, hogy minket felvételiztetnek, mi magunk is felvételiztetjük a munkaadót. 

Állás
Oktatás

www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt. 
Székesfehérvár 1 postája

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
munkakörben

munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
- minimum középfokú végzetség,
- bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány.

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is 
várjuk!

Érdeklődni a postavezetőnél személyesen, illetve levélben 
fényképes önéletrajzzal:
Székesfehérvár 1 posta, 
8001 Székesfehérvár 1, Kossuth utca 16. 
06/30771-4286

79x112mm_posta_allas_szuperinfo.indd   5 07/02/17   13:48

Elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végzettség
•  Egészségügyi alkalmasság
•  Jó látás- és kézügyesség
•  Sikeres felvételi teszt
•  3 műszak vállalása (5 napos munkahét)
Előny:
•  SMT területen min. 1 éves munkatapasztalat
Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag
•  Kezdő bér: 140.000-150.000 Ft
•  Havi nettó 15.000 Ft cafeteria
•  Teljesítményarányos mozgóbér
•  Gépkezelői pótlék
•  Stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Helyi bérlet támogatás
Munkavégzés helye:
•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Összeszerelő  
és 

Gépkezelő

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

29.sz. épület
E-mail: human@aut.videoton.hu

Tel.: 06/22/533-537

Autóelektronika Kft.
Autóipari elektronikai vezérlések összeszereléséhez saját állományába, 

határozatlan időre az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

18 éve a logisztikai piacon  
működő vállalatunk keres  

40 tonnás szerelvényre, belföldi  
fuvarfeladatok ellátására

hivatásos
GÉPJÁRMÛVEZETŐT

Elvárások:
-  leinformálható min. 3-5 éves 

gépjárművezetői gyakorlat
- ‚E’ kategóriás jogosítvány  
- PÁV II. alkalmasság
-  precizitás, pontos  

munkavégzés

Előny:
- székesfehérvári lakhely

Amit kínálunk:
- biztos, hosszú távú munka
- versenyképes jövedelem
- cafeteria + dolgozói biztosítás

Amennyiben hirdetésünk  
felkeltette érdeklődését, akkor 

fényképes önéletrajzát a 
bognar.gabor@artrans.videoton.hu 

címre várjuk.

Villanyszerelőket  
keresünk

ipari villanyszerelés illetve 
gép és elosztógyártás  

munkakörbe. 
A német nyelv előnyt 

jelenthet. 

Elérhetőség  

+36 20/555-47-67
alfoldiszabolcs@aszelektro.hu
Versenyképes bérezéssel.

Szenvedély nélkül nincs munkahelyi siker?
Az extra teljesítményhez extra lelkiállapot kell. A vezető dolga pedig az, hogy ezt a lelkiállapotot létrehozza, munkatársait sikerél-
ményekhez juttatása. A kulcs a hosszú távon is jól működő motivációban rejlik, ami extra felelősséget és feladatot jelent a vezetők 
számára. A sikerélményhez hozzátartozik a jó célkitűzés is. A vezetés igazi művészete olyan célt kitűzni, amely egyszerre inspiráló, 
feszegeti a képesség határait és reális, vagyis nem megy el a kedve a kollégának már a célkijelölés pillanatában. 

Miért akarja ezt az állást? –hogyan reagáljunk rá?
Az állásinterjún az egyik 

legegyszerűbbnek tűnő kér-
dés egyben a legtrükkösebb 
is…

Az interjúztató nem arra 
kíváncsi, hogy a jelölt szem-
pontjából miért lenne elő-
nyös, ha megkapná az állást, 
hanem arra, hogy a vállalat 
számára miért pont az illető 

lenne a legideálisabb. Az ál-
láskeresők általában igen egy-
szerű okoknál fogva keresnek 
új állást: van munkahelyük, 
de ott nem érzik jól magukat, 
karrierjükben fejlődnének, 
magasabb fizetést szeretné-
nek vagy munkanélküliek. 
Felejtsük el az olyan választ, 
amely arra vonatkozik, hogy 

mi miért járnánk jól és mi-
ért létfontosságú számunk-
ra. „Én-központúak”, olyan 
információt közvetít a mun-
kaadó számára, hogy kétség-
beesettek és kiszolgáltatottak 
vagyunk. A nyerő jelölt nem 
az lesz, aki leginkább bizo-
nyítja, hogy mennyire „rászo-
rul” a munkára, hanem az, 
aki meggyőzi a HR-est arról, 
hogy a vállalat céljait érti és 
értékeli, valamint a cég ak-
tuálisan megoldandó prob-
lémájára képes lesz megfelelő 
választ adni.

Interjúkérdés: Mi a váltás oka?
A legtöbb interjún előkerül a 

HR-es részéről. Az egyik ilyen 
tipikus kérdés arra vonatkozik, 
hogy miért szeretnénk váltani 
vagy korábban miért váltot-
tunk egyik helyről a másikra.

HR-es kollégáink elmondá-
sa alapján az állás-
keresők nagy része 
sablonválaszokat 
használ és érezhető, 
hogy nem a valós ok 
kerül ilyenkor elő. Ez 
bennük kétséget vet 
fel afelől, hogy akkor 
vajon mi lehet a háttérben…, 
netán az álláskeresővel volt-e 
probléma.

Nyilvánvalóan a korábbi 
munkahelyünkről való pa-
naszkodás rossz fényt vet 
ránk, azonban ha a szakmai 
szempontokat tartjuk szem 
előtt (nem érzelmi alapokon 
nyugszik az indokunk) és dip-
lomatikusan fogalmazunk az 
sokkal célravezetőbb lesz mint 
egy kitalált, kényelmes indok.

Nem árt ilyenkor azt is figye-
lembe venni, hogy az őszinte 
kommunikációval megelőzhető 
egy jövőbeni csalódás is. Előfor-
dulhat ugyanis, hogy az új he-
lyen is idővel hasonló helyzetbe 
kerülnénk. Ezt megelőzve ér-

demes azt is meg-
osztani a HR-essel 
(hacsak nem kény-
szerből keresünk 
új helyet), hogy mi-
lyen munkahelyet 
keresünk, mi a fon-
tos számunkra.

Ezért arra bíztatunk minden-
kit, hogy merje elmondani azo-
kat az okokat, amelyek minden-
ki számára érhető indokok mint 
például, hogy sosem lehetett el-
érni a vezetőt, ezért nem tudott 
haladni a munkával.. Azok az in-
dokok amelyek nem a személyes 
haragra épülnek, hanem ame-
lyeket mások ugyanúgy jogos-
nak érezhetnek sokkal előrébb 
visznek majd, mint a konkré-
tumok nélküli sablonválaszok.
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„Nem a munka öli meg 

az embereket, hanem az 

aggódás. A munka egész-

séges. Senkire sem rak-

hatsz nagyobb terhet, 

mint amit hordani képes. 

Az aggódás viszont szét-

rágja a lelket.

”Henry Ward Beecher

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06-70/317-9946

Varrónő
Teljes munkaidős állás.

Feladatok
•  ipari varrógépeken nehézáru varrása
• munkaterület tisztántartása
Elvárások
•  minimum 8 általános iskolai 

végzettség
•  varrógép kezelői tapasztalat
•  két műszakos munkarend vállalása
•  pontos, precíz munkavégzés
Előnyök
•  kárpitos végzettség, vagy ezen a 

területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható 

munkahely
• kulturált munkakörnyezet
Munkavégzés helye
Székesfehérvár

VT Plastic Gyártó Kft.
SZÉKESFEHÉRVÁRI telephelyére,  

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

az alábbi munkakörbe

Operátor
Munkavégzés helye:
• 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.

Elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végzettség
•  Egészségügyi alkalmasság
•  Sikeres felvételi teszt
•  3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag (bónuszprogram)
•  Éves cafeteria 180.000Ft
•  Keztőbér: br. 135.500Ft
•  Jó munkahelyi légkör
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről

Tesztírás: 
2017.02.14. 10 óra

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

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása
Előny: 
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag  

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési      
támogatás)

•  Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai 

tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
•  Családias, jó munkahelyi légkör
•  Szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, 

Király Imre ügyvezető, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a  

kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

székesfehérvári multinacionális cégnél folyó  
parkfenntartási és kertészeti feladatokat irányítására

Kertészeti munkatársat  
keresünk főállásban

Pályázatokat fizetési igény megjelölésével  
a 8002 Székesfehérvár, Pf.: 1. címre  várjuk „kertészet2017”  jeligére!

kertészmérnök végzettséggel

Több éves szakmai múlt, méregkezelői jogosultság,  
illetve székesfehérvári lakhely előnyt jelent! 

FeladaToK 
• 10 fő kertészeti dolgozó szakmai irányítása •
• folyamatos jelenlét a munkaterületeken •

• ősszel a lombgyűjtés, télen hó- és a csúszásmentesítés • 
• szakmai kapcsolat tartása a megrendelő vezetőjével •

GYÁRTÓSORI  
ÖSSZESZERELŐKET  

keresünk  
SZÉKESFEHÉRVÁRRA 

1 vagy 3 műszakos  
munkarendbe 

 

Amit kínálunk: 
 

Br. 160.000,- Ft alapbér 
40-50%-os műszakpótlék  
Nettó 10.000,- Ft értékű  

jelenléti bónusz  
Éves cafeteria  

br. 330.000,- Ft 
Ingyenes céges buszjárat 

Fizetési előleg 
JELENTKEZÉS: 

+36 20 492 8155 
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező ny.sz.: 4876-4./2003 

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

FELSZOLGÁLÓ,  
CUKRÁSZ, 
LONDINER, 

SZOBAASSZONY
Önéletrajzát az info@hotelnautis.hu  

e-mail címre, telefonos érdeklődéseiket  
a 22/570-115-ös számon várjuk.

Adecco Székesfehérvár, 
Kégl György u. 6.
 06/22/510-230

szekesfehervar@adecco.com

Összeszerelői és 
gépkiszolgálói 

munkalehetőségek 
Székesfehérváron, 
hosszú távra, gyors 
munkába állással!

Autóipari és elektronikai multinacionális 
cégeknek szállító géptervező, gépgyártó 
vállalkozás tevékenységének bővítéséhez 
az alábbi munkakörre keres munkatársakat:

ELEKTROMŰSZERÉSZ

Pályázatokat szakmai önéletrajzzal az alábbi címre kérjük:
 hr@elmeaut.hu

Feladata:   gépek elektromos szerelése villamos terv alapján
Elvárás:        Műszerész vagy villanyszerelő végzettség,  

önálló munkavégzés

Kreatív munkatársak jelentkezését várjuk, pályakezdőkét is. 

Autóipari és elektronikai multinacionális 
cégeknek szállító géptervező, gépgyártó 
vállalkozás tevékenységének bővítéséhez az 
alábbi munkakörökre keres munkatársakat:

GÉPLAKATOS
Feladata:   gépek, gyártósorok mechanikai szerelése, 

alkatrészek gyártása
Elvárás:    szerszámkészítő, géplakatos vagy mechanikai 

műszerész végzettség 

ELEKTROMŰSZERÉSZ
Feladata:   gépek, gyártósorok elektromos szerelése
Elvárás:   Műszerész vagy villanyszerelő végzettség, 

önálló munkavégzés
Kreatív munkatársak jelentkezését várjuk, pályakezdőkét is. 

Pályázatokat szakmai önéletrajzzal,  
a pozíció megjelölésével az alábbi címre kérjük:  

hr@elmeaut.hu

 

Utolsó határidő! Több tízezer céget érint
Már csak néhány hét van hát-

ra a kft-knek a tőke emelésére 
kapott haladékából. A jelenle-
gi állapot szerint még 63 ezer 
cégnek kell sürgősen intézked-
nie. 2017. március 15-én lejár a 
már egy évvel meghosszabbí-
tott határidő is, amely szerint 
a kft-knek a jegyzett tőkéjük-
kel meg kell felelni a 2014-ben 

hatályba lépett új magyar Pol-
gári Törvénykönyv előírásai-
nak, azaz minimum 3 millió 
forint jegyzett tőkével kell ren-
delkezniük a korábbi 500 ezer 

forint helyett. A vállalkozások-
nak több választási lehetősé-
gük van a törvényi kötelezettsé-
gek teljesítésére, többek között 
dönthetnek tagi befizetés vagy 
apport mellett, de törzstőkén 
felüli vagyonból is megoldható 
az emelés, ha a társaság rendel-
kezik ilyen vagyonnal, amely e 
célra fordítható.
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íróasztal
140 cm

falipolc
120x38 cm

Érvényes a készlet erejéig, vagy a feltüntetett akció végéig. Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazza. Az esetleges elírásokét és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

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
FELMÉRÉSTŐL A KISZÁLLÍTÁSIG ÉRDEKLŐDJÖN 

ÜZLETÜNKBEN!

BRW  TERMÉKEK
NAGY  VÁLASZTÉKBAN

Kárpitozott bútoraink több 
féle színben is elérhetőek!

AXEL BÚTORÁRUHÁZ
Érv.: Február 10-17.

MESSINA szekrénysor
LED fénnyel,, 400x204,5cm

INDIANA 
elemes bútorcsaládpolcos szekrény

80x195 cm

31.900 Ft

12.900 Ft

55.900 Ft

komód
50x87 cm

31.900 Ft 24.900 Ft

heverő ágykeret
97x206 cm

RAFLO
elemes bútorcsalád

35.900 Ft

komód
107x96 cm

40.900 Ft

komód
102x96 cm

30.900 Ft

magas szekrény
59x192 cm

24.900 Ft

falipolc 152 cm

SHINE szekrénysor
LED fénnyel, üvegpolcokkal, 280 cm RAKTÁRON!

119.900 Ft

139.900 Ft

NEPO előszobafal
90x184 cm RAKTÁRON!

21.900 Ft

NEPO komód
118x83 cm

24.900 Ft

AKCIÓS 
rugós franciaágy 

160x200 cm

ÍRISZ franciaágy 
extra rugós, 160x200 cm59.900 Ft

119.900 Ft

MILANO 3-2-1 ülőgarnitúra
Fekvőfelület: 135*190 cm, ágyazható

209.900 Ft

142.900 Ft

SENATOR szekrénysor  408 cm

MARA sarokülő
rugós, 230x140 cm

FAN sarokülő
rugós, 285x165 cm

169.900 Ft

184.900 Ft

TRIXI 
3-2-1

179.900 Ft
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Optikanap 
2017. FEBRUÁR 15-16.  
a KontaKt optiKÁBan!

szemüveglencsék és
szemüvegkeretek 

30% 
kedvezménnyel!

csak a fenti két napOn!

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

Keressen bennünket:
Székesfehérvár, Várkörút 42.  

(a travel utazási iroda mellett) 
tel.: 22/ 321 196 vagy: 30/ 478 8972

Február 18-án  
Farsangot tartunk

•  Minden gyermek szemüvegkeret  

50 % kedvezménnyel!
•  Gyermek napszemüvegek  

6.490 Ft helyett  

2.990 Ft-ért  
kaphatók!

(Akik álarcban érkeznek  
meglepetést kapnak!)

Aranyere van? 
Fél a mûtéttôl?
Hívjon bizAlommAl!  

Aranyér és más  
végbélbetegségek mûtét 

nélküli ambuláns kezelése 
Székesfehérváron.

bejelentkezés:
06-30-868-0244

www.aranyeresseg.hu

0
9

3
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37
87

Aranyér és más végbélbetegségek 
egyénre szabott gyógyítása

 Székesfehérváron, 
az Év Magánrendelőjében.

Bejelentkezés: 06-80/208-188 ingyenes számon
www.victofon.hu

 INGYENES lakossági 
HALLÁSSZŰRÉS 

Székesfehérváron 
a Távirda utca 5. szám alatt

Szakorvosi háttér:
Dr. Móricz István főorvos
Dr. Vida István főorvos

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

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

ELFOGYOTT AZ ÁSVÁNYVÍZED?
AZ AQVITAL ÁSVÁNYVÍZ HÁZHOZ JÖN!

Ne cipekedj, inkább RENDELJ kiszállítással!

è INGYENES, GYORS: 3 munkanapon belül
è MINIMUM RENDELÉSI MENNYISÉG: 5 zsugor

A szállítás egyeztetett időpontban történik.
Fizetés készpénzben, átvételkor, 
számla ellenében.

YVÍZED?
OZ JÖN!

ással!

r

www.aqvital .hu

Aqvital 
szénsavmentes

ásványvíz 0,5 l

99 Ft
198 Ft/1 l

199 Ft
132,6 Ft/1 l

Aqvion
pH 9,3 ionizált
lúgos víz 1,5 l

129 Ft
86 Ft/1 l

Aqvital 
szénsavmentes
ásványvíz 1,5 l

AQVITAL RENDELÉS:

06 30 535 0869
kiszallitas@aqvital.hu

RENDELD MEG MA!

ÁSVÁNYVÍZ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kell Neked!

Székesfehérvár, Királysor 62.
Tel.: 06-30/281-8167

Valentin-napra
JELMEZEK, 

eszközök,
 fehérneműk,

 DVD-k stb.

SZEX SHOP

Nyitva: 
h.-p.: 10-18, 

szo.: 10-13-ig

Életmód
Hangulatvilágítás 
konzervdobozokból 

Nem dobjuk ki, mert ilyet 
tudunk készíteni, szinte a 
semmiből! Ráadásul na-
gyobb energiabefektetést 
sem igényelnek, az idő sem 
vészes. Szükséges dolgok: 
konzervdobozok, mintás pa-
pírok, olló, pillanatragasztó, 
spárga, mécsesek, egy fa váll-
fa. S micsoda dekoráció! A 
látvány meg is mutatja, mi a 
teendőnk, hogy ilyenünk le-
gyen a falon.

Szelén: csodafegyver a téli bajok ellen
A szelén pótlása segíthet megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket, antioxidánsként pedig a bőrön 
jelentkező gyulladásos betegségek, a stroke, az asztma, a diabétesz, vagy a daganatos elváltozások 
kockázatát is csökkentheti.” 

A menta meglepő egészségügyi hatásai
A mentának íze és illata 

kellemes, de egyéb dologra is 
használható azonkívül, hogy 
teát főzünk belőle, vagy kok-
télt ízesítünk vele.

Egy pohár mentalevéllel 
ízesített víz segíthet a csuk-
láson, a mentatea ebéd vagy 
vacsora után nagyon jót te-
het mindenkinek, akinek 

gondjai vannak az emész-
tésével. A mentol görcsol-
dó hatása miatt a táplálék 

egyszerűbben talál utat a 
béltraktusok között. A men-
ta- illetve rozmaringolajat 
tartalmazó termékek szé-
pítik a tincseket és gyor-
sítják a hajnövekedést. A 
borsmentaolaj aromaterá-
piás használata felturbóz-
za a memóriát, éberebbek 
leszünk tőle. 
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Nemsokára máshogyan kell fűtenünk otthon
Folyamatosan szigorodnak a következő években a lakossági fűtési rendszerekre vonatkozó műszaki követelmények, amivel a 
hatóságok az energiafelhasználás hatékonyságának növelése mellett a levegőszennyezés csökkentését is el akarják érni. A követ-
kező időszakban az újonnan vásárolt egyedi gázüzemű fűtőkészülékeknek és a szilárd tüzelésű kazánoknak fokozatosan meg kell 
felelniük a komolyabb energiahatékonysági, károsanyag-kibocsátási elvárásoknak. Az egészségesebb lakókörnyezet megterem-
tése jelentős nemzetgazdasági előnyökkel jár, javul az lakosság egészségi állapota, csökkenthetők az egészségügyi kiadások.

Otthon - Építés 
Lakberendezés

Felújítók, építkezők figyelem!

Paizs FateleP • Székesfehérvár, Új Csóri út 7/b.   
tel.: 06-22/348-170, 06-30/684-1576 • nyitva: H-P: 8-16-ig

szlovák fűrészelt fenyő
2-3 m hosszú, 10-15 cm-es deszkák

a városban a legjobb áron!
Érvényes: 2017. 02. 10-től a készlet erejéig!

Székesfehérvár, 
Palotai út 129.

www.szivattyu.com 
Tel.: 06 (22) 327-942,  

06 (70) 553-1505

Elromlott? Mi megjavítjuk,
karbantartjuk.

Javítás olcsón, rövid határidővel,  
garanciával.

Szivattyúk, fűnyírók, láncfűrészek, rotációs 
kapák, bármilyen elektromos vagy  

benzinmotoros kisgép  
javítását vállaljuk.

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

csempék•járólapok•segédanyagok•kádak•zuhanykabinok
• fürdőszoba szekrények nagy választékban, kedvező áron!   

Famintás járólapok
kül- és beltérre nagy választékban!

ajtó vagy ablak?
akkor modulablak!

8000 Szfvár, Havranek J. u. 45., Tel/Fax: 06-22 310-426 Mobil: 06/20 512 5016
www.modulablak.hu

3 RÉTEGŰ ÜVEG 
INGYEN 
MELEGPEREMMEL!
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Akár napok alatt gazdát 
cserélnek a pörgő piacon a 
legnépszerűbb ingatlanok.

A lakáspiac töretlenül szár-
nyal - 680 ezerszer költöz-
tek a magyarok az elmúlt há-
rom évben -, ugyanakkor a 
vásárlók megürült otthonu-
kat csak kis arányban érté-
kesítették. A fővárosban és a 
megyeszékhelyen a vásárlók 
több mint harmada adja el a 
lakását, amely arány a tele-
pülés méretének csökkenésé-
vel párhuzamosan csökken: 

a korábban községeken élők 
kevesebb, mint negyede ad 
túl a házán. Az ingatlanpiaci 
pezsgés a következő 1-2 év-
ben vélhetően még nem szű-
nik meg, a megüresedett há-
zakat, lakásokat a kapósabb 
helyeken manapság 2008 óta 

nem látott összegekért lehet 
értékesíteni. A nem használt, 
magukra hagyott ingatlanok 
idővel amortizálódnak, ami 
jelentősen csökkenti az ér-
téküket, így nem érdemes 
eladásukkal várni, hacsak 
nincs hosszú távú cél velük.

Elhagyott, üres ingatlanjaink
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Részletek az üzletben. Az árak az áfát tartalmazzák. 
Tel.: 20/356-4495, Tel./Fax: 22/389-007, Nyitva tartás: H-P: 900-1800, Szo: 900-1300.  

e-mail: butorhaz@szivarvanynet.hu web: www.fehervarbutorhaz.hu

FEHÉRVÁR BÚTORHÁZ
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Szfvár, Őrhalmi u. 9.

Étkező 6 székkel  
76.900 Ft

2 méteres  
blokk konyhák  
ajándék  
mosogatótálcával 
74.900 Ft-tól!

Ifjúsági  
bútorok 
széles 

választéka

Otthona kényelme
Sarokülő

127.800 Ft 

Nyitható, ágyneműtartós  kanapék és sarokülők  

Vannak emlékezetes he-
lyek…. Például, ahol meg-
ismerkedtünk. S ezt egy 

Valentin napi ajándékként 
is adhatjuk, boldog perce-
ket adva és idézve ezzel…

Szív küldi szívnek Eltörlik az építési engedélyt  
a magánházaknál

Egyszerűbb lesz a társasház 
tetőterét beépíteni, a meglé-
vő házat bővíteni, vagy 300 
négyzetméternél nagyobb la-
kóingatlant építeni a magán-
személyeknek, amint az Or-
szággyűlés elfogadja az építési 
törvény most nyilvánosságra 
hozott legújabb tervezetét.

Építési engedély nélkül, 
egyszerű bejelentés után épít-
hetők és bővíthetők lesznek 
300 négyzetméternél nagyobb 
alapterületű lakóingatlanok 

is, de csak természetes sze-
mélyeknek saját használatra, 
nem kereskedelmi céllal. Erről 
rendelkezik az a törvényterve-
zet, amelynek a hatálybalépé-
sére áprilisnál szinte biztosan 
nem kell tovább várni. 

A gyakoriság függ az adott 
faj vízigényétől, a növény és 
a cserép méretétől, a cserép 
anyagától, a környezettől és 
az évszaktól. Általánosság-
ban elmondható, hogy a le-
véldísznövényeket tavasztól 
őszig bőségesen és gyakran, 
a nyugalmi időszakban rit-
kábban kell locsolni. A leg-
több szobanövény számá-
ra a közönséges csapvíz is 
megfelel, ha éjszakára állni 
hagyjuk. A kényes fajok (pl. 

azálea, gardénia, broméli-
ák) mindenképpen lágy és 
nem túl hideg vizet igényel-
nek. A legegyszerűbb meg-
oldás, ha a csapvizet felfor-
raljuk. Ne várjuk meg, hogy 
a növényen jelentkezzenek 
a túlöntözés vagy a kiszá-
radás tünetei! Jobb ritkáb-
ban és alaposabban locsolni, 
mint gyakran, kis adagok-
kal. Felülről történő öntözés-
kor öntsük ki az alátétből a 
felesleget.

A természet 
naplója”

Kidőlt farönkökre fest táj-
képeket Alison Moritsugu, 
aki szeretné felhívni a figyel-
met arra, hogy milyen volt az 
amerikai táj egykor, mielőtt 
a telepesek megérkeztek… 

Alison az iparosítás követ-
keztében kipusztult erdőket 
járva kidőlt farönköket és fa-
ágakat keres, melyekre meg-
festheti az erdő egykori táj-
képét. A farönkök töredezett 
felülete egyfajta rusztikus 
alapot adnak a képeknek. 
Alison farönkre festett ké-
peit az anyatermészet nap-
ló festményeinek nevezte el, 
melynek célja egyfajta figye-
lemfelkeltés és az emléke-
zés. Különleges festményei 
környezetvédelmi alkotások 
is egyben.

Így öntözzük a szobanövényeket!
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A világ egyik legjobb munkája
Gyerekként sokan gondoltuk azt, hogy ilyen lehet a tökéletes munka. És igen…Egészen hihetetlen pozícióra keres 
embert a Mondelez. Ez a multi gyártja a Milkát, Oreót vagy épp a Tobleronét. Csokoládé kóstolót keres a cég az 
angliai irodájába. 11 kollégával és egy kutatás-vezetővel kéne a legfinomabb csokoládékat és reggeli italokat 
tesztelni. A munka mindössze heti 7 és fél órát venne igénybe, így ha degeszre nem is keresné magát az ember, 
de biztos, hogy minden percét élvezné a feladatnak.
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Paparazzi
Bosch Car Személy és Tehergépjármű Szerviz

Székesfehérvár, Jancsár Köz 2.
Nyitva tartás: Hétfőtől-Péntekig 8.00-16.30
Tel.: 06-20-227-1906, 06-20-941-7172

SZOLGÁLTATÁSAINK:
•  Teljes körű személy, teher és egyéb 

gépjármű kategóriába tartozó gépjárművek 
javítása, műszaki vizsgára történő 
felkészítése, műszaki vizsgáztatása.

•  Eredetiség vizsgálat.
•  Diagnosztika a legkorszerűbb 

gépekkel.

Bosch Car szerviz: 

MINDEN,  

AMI AUTÓ!

Angelina Jolie helyett  
Alicia Vikander lesz Lara Croft

Újabb rész készül a Tomb 
Raider című filmből, de a 
főszereplő nem marad a ré-
gi. Angelina Jolie-t leváltot-
ták, hiszen érthető okokból 
ő már nem tudná eljátsza-
ni ezt a szerepet, és való-
színűleg nem is vállalná. 
A színésznő helyett A dán 
lány főszereplője alakítja 
majd a film főhősét. Sokan 
ácsingóztak Lara Croft ka-
raktere után, de végül Ali-
cia Vikander lett a befutó. 
Már össze is lehet hason-
lítani, melyik színésznő-
nek állt jobban ez a szerep. 
Megjelentek ugyanis az el-
ső képek a forgatásról, vi-
lágosan látszik, hogy Ali-
cia rengeteget edzett azért, 
hogy hiteles legyen Lara 
Croft bőrébe bújva. A svéd 
színésznő egyébként egyre 

több szerepet kap, és eddig 
mindegyikben nagyon jól 
alakított. Kíváncsian várjuk, 

milyen lesz Lara Croftként, 
a képek mindenesetre meg-
győzőek. (forrás: life.hu)

Fillérekből elkészíthető Bodrogi 
Gyula titkos, családi receptje

A Kossuth-díjas színész 
nemcsak a színpadon, de 
a konyhában is elképesztő 
dolgokra képes!

Dupla lecsó
Hozzávalók: paprika, pa-

radicsom, hagyma, zsír, kol-
bász. Elkészítése: Csinálunk 
egy rendes lecsót, és amikor 
kész van, nem hagyjuk ab-
ba a főzését, hanem tovább 
főzzük, és még egy kicsit 
tovább. Csak arra kell vi-
gyázni, hogy le ne égjen. 
Ezt a túlfőzött lecsót tur-
mixgépben péppé daráljuk, 

visszatesszük a lábasba, friss 
paprikát, paradicsomot, kol-
bászt aprítunk bele és egy-
szer egyet „rottyantunk” raj-
ta. (forrás: life.hu)

Hírességek és hasonmásaik 
Családon belül egyáltalán 

nem meglepő, ha valame-
lyik rokonunkkal nagyon 
hasonlítunk egymásra. De 
mi van akkor, ha egy álta-
lunk soha nem látott em-
ber néz ki teljesen úgy, 

mintha tükörbe néznénk? 
Bizonyos elméletek szerint 
mindannyian rendelkezünk 
egy hasonmással valahol a 
világban. Ezt nehéz alá-
támasztani  és megcáfol-
ni is, hiszen nem tudjuk 

egyszerre megnézni a vi-
lág összes emberét, de tény, 
hogy időnként nagyon ér-
dekes hasonlóságokat lehet 
felfedezni emberek között. 
Mint azt most ez a pár kép is 
bizonyítja. (forrás: life.hu) 

Millard Fillmore az Egyesült Államok 
13. elnöke és Alec Baldwin

Henry David Thoreau amerikai író és 
Ellen Degeneres

Egy úriember a 19. századból és John 
Travolta

Rudolph Steiner a Waldorf-pedagógia 
atyja és Hank Azaria

Milly január 26-án öt 
kölyköt hozott a világra. 
Négy fiút, és egy kislányt. 
Miközben a fiúk teljesen 
átlagos kiskutyák voltak, 
a lány zöld színű szőrrel 
született. A Fionának el-
keresztelt kölyök színét 
nem orvul felkent festék 
okozta, hanem az anyai 

méhlepényben túlterme-
lődött  biliverdin nevű pig-
ment. A szín egészségre ká-
ros hatással nincs, és ahogy 
Fiona egyre nagyobb lesz, 
úgy fokozatosan kopik 
majd ki a szőréből.

Zöld labradorkölyök született Angliában 
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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 február 1–28-ig! Univerzum  
Bútorház

Szfvár, Farkasvermi u. 40.
Hétfő-Szombat: 9-18

Tel.: +36-30/483-07-89

Használt és új  
ülőgarnitúrák, bútorok  

kedvezményes áron! 
Egyenesen 

Ausztriából!

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

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

BOND – az ékszerek világa 

Valentin napi ezüstékszer akció ⋆ 2017. február 1-14. 
Vásároljon ezüst szettet 10% kedvezménnyel!
Üzleteink: 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 5-7. (tel.: 22/329-830 ); 

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. (tel.: 22/333-752 )
A Bond Zrt. nemesfém-kereskedelmi  partnere a Zenit-Ker Kft.

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

360.000 Ft

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

Heti akció: Dupla sír ára: 

ALBA GRÁNIT

Az akció ideje: 2017.02.10-2017.02.17-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

GERNO 2016

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

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

Cristiano Ronaldo eljegyezte szerelmét
Ugyan 10 év korkülönbség 

van Ronaldo és a gyönyörű 
Georgina Rodriguez között, 
de ez őket egyáltalán nem za-
varja, sőt. Állításuk szerint 
olyan harmónia van közöt-
tük, mint még eddig soha. 
Georgina Madridban dolgo-
zott egy divatcégnél, amikor 
egy VIP rendezvényen megis-
merkedett a focistával tavaly 
augusztusban. Ekkor a híres-
ség még Cassandre Davis-szel 
alkotott egy párt, de ezt kö-
vetően hamar szakítottak. 
Szerelmüket olyan erősnek 
érzik, hogy november óta fel-
vállaltan együtt vannak, és 

már el is jegyezték egymást. 
Ronaldo fia teljesen oda van 
a fiatal szépségért, nála jobb 

pótmamát nem is kívánhatna 
magának - írta meg a hot! Ma-
gazin. (forrás: life.hu)

Nem igaz, hogy vannak okos, és buta jegyek. 
Minden zodiákus jegy egyedi okossággal bír. 
Ugyanakkor csillagjegyünk sokat elmond arról, 
hogyan használjuk az agyunkat, kreativitásun-
kat, teremtő erőnket. Most csak néhány szóban:

KOS: GYORS ESZŰ
Folyton új gondolkodásrendszereket talál ki, 

és mindig új módon reagál a dolgokra. Imád új 
dolgokat megélni, szereti az akciót, ezért nem 
tipródik sokat döntései előtt. Mindig tettre kész.

BIKA: HISZEM, HA LÁTOM
A bika annyira „földhöz ragadt”, hogy ak-

kor hiszi csak el valamit, ha ő is látja. 
Praktikus, analizáló intelligenciá-
ja van, megfigyeli és begyűjti az 
információkat. Döntései előtt 
fontosnak tartja a részletes 
elemzést, meg hányja-veti az 
összes felmerülő lehetőséget 
a dolgokkal kapcsolatban. 

IKREK: MINDENT TUDNI 
AKAROK

Kíváncsi, minden érdekli, 
próbál „felszedni” és tanulni 
mindenből, amivel kapcsolat-
ba kerül, így könnyen lehet, hogy 
nem tudja az információkat kellőkép-
pen elmélyíteni. Egyszóval: mindenhez 
értenek egy kicsit. A legkülönösebb azonban, 
hogy szinte mindenben rövid idő alatt ugyan-
olyan jók, mint azok, akik éveket töltöttek 
ugyanazzal. 

RÁK: LELKI HANGOLÓDÁS
Ők főleg érzelmekből vannak összegyúrva. 

Az emlékek, fantázia és a megérzések minden 
rák nagyszerű kincse, amelyek szerint világu-
kat alakítják. Igaz, azok a rákok, akik a gyer-
mekkorhoz kötődve még elevenen őrzik a szer-
zett elveket, még elég félénkek és érzékenyek. 

OROSZLÁN: AKARATBÓL ÖTÖS
Az oroszlán kénye-kedve szerint alakítja a va-

lóságot, egyszerűen úgy, ahogy ő látni szeretné 
azt. Az akarat által irányított észre hagyatkozik. 
Az érdekli, hogy miként tudja megszerezni azt, 
amit akar. Nem engedi a részletek által akadá-
lyozni magát és nem is figyel arra, ami meg-
állíthatná őt ebben. Igaz, néha az erős egójuk 
körül forgó gondolkodásmódjuk fárasztó lehet 
mások számára.

SZŰZ: MINDENT LEBONT
Egyik csillagjegy képviselője sem annyira 

analitikus és logikus, mint a szűz. Ők azok, 
akik leginkább a racionalitás jegyében, pragma-
tikusan cselekszenek. A realitás talaján élnek, 
mindenre praktikus, életképes megoldásokat 
keresnek, a kétségeknek és haszontalanságnak 
helyet nem hagyva.

MÉRLEG: ÖSSZEHASONLÍT
A mérleg gondolatában a „mi” fogalma állan-

dó. Nem tud egyedül élni, szüksége van mások-
ra ahhoz, hogy tanuljon – de főleg ahhoz, hogy 
hasonlítgasson. Diplomatikus és harmonikus 
gondolatmódja van, mindig megtalálva a leg-
kíméletesebb és diszkrétebb megoldást a prob-
lémákra. Szociális természet, az életet semmi 
esetre sem egyedül képzeli el.

SKORPIÓ: ROMBOL ÉS ÉPÍT
Olyan mély és finom gondolkodásmódja van 

a skorpióknak, amelyet a többi csillagjegy 
képviselői nemcsak, hogy gyakorolni, 

de igazán megérteni sem tudnak. 
Kiváló memóriájuk van, főleg 

azokban a dolgokban, ame-
lyek különös jelentéssel bír-
nak számukra. Mások szá-
mára csekélységnek számító 
dolgokat tartanak észben, és 
másoknak fontos dolgokat 
felejtenek el.

NYILAS: HATÁR A CSIL-
LAGOS ÉG

Bármilyen fogalmat, elvet 
vagy hitvallást befogadnak, ami 

inspirálja őket. Tudják, hogy a vilá-
gon mindenre van magyarázat, minden 

őket foglalkoztató jelenségre igyekeznek meg-
találni a választ és a magyarázatot. Fantaszti-
kus mentális mobilitása van, párját ritkító hu-
morérzékkel társulva. Nem szeret egy bizonyos 
rendszer része lenni.

BAK: PRAKTIKUS GONDOLKODÁS
Képesek a milliméteres pontosságra, ez tu-

datuk legelőnyösebb tulajdonsága. Számukra 
semmi sem lehet hiábavaló abból, amit tesznek, 
mondanak vagy gondolnak, mindennek kell, 
hogy célja legyen. Gondolkodásmódja hideg, ki-
számolt, pontos, a legapróbb részletekbe menő.

VÍZÖNTŐ: LÁTNOK
Ennek a született látnoknak olyan gondolko-

dásmód adatott, ami nem igen lelhető fel mások-
nál. Tudata hihetetlen gyorsasággal és sponta-
neitással dolgozza fel a gondolatokat. Zseniális 
ötletei és elképzelései vízesésként jönnek belőle. 
Gondolatai határtalanok, minden gáttól, előíté-
lettől, ítélkezéstől vagy merevségtől mentesek

HALAK: MEGÉREZ
A halak nem gondolkodnak, hanem megérez-

nek. Mindent az intuíció és ösztönök szűrőjén 
át tapasztalnak meg. Számukra nem létezik 
olyasmi, amit agyuk ne lenne képes befogadni, 
gyakorlatilag nem ismerik a lehetetlent. Nagyon 
gazdag képzelőerejük van, memóriájuk pedig 
szivacsként szívja be az információkat, külö-
nösebb erőfeszítést nem követelve részükről. 

Csillagjegyünk megmutatja
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TELEK

A Felsővárosban eladó egy 13.481 m2-
es, lakóövezeti építési telek. Beépíthető-
ség 30%, legnagyobb építmény magas-
ság 7,5 m. Közművek az utcában. 257
M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Pátka-Lesvölgyben 750 m2-es építési
telek alápincézett 3,5x3,5 faházzal 2,1
MFt-ért eladó. 06-30/594-8453

Felsővárosi építési telek és felújítandó
családi ház eladó. Érdeklődni: 06-30/
415-0398

Gánt-Gránásba 1100 m2 bekerített épí-
tési telek 2,4 MFt-ért eladó. Víz, villany
van. 06-30/594-8453

GARÁZS

Garázs kiadó. Virág Benedek u. 16. Ér-
deklődni: 06-30/381-8565

INGATLAN

Szfvár., Széchenyi út 2-4.

Bízza profikra ingatlanügyeit!

Országos Ingatlan Hálózat

• Székesfehérváron, kulcsrakész, új épí-
tésű társasházi lakások megvásárolhatók
305 ezer Ft/nm-ért. Tel: 06-70/637-6763

• Székesfehérváron, új építésű, 3 szobás,
családi ház 28,5 M Ft-tól megvásárolható.
Tel: 06-70/676-7645

• Belváros kedvelt részén, új építésű, tár-
sasházi lakások 18,5 M Ft-tól megvásá-
rolhatók. Tel: 06-70/907-4709

• Székesfehérváron, április végén költöz-
hető, kulcsrakész, új építésű 3 szoba
nappalis társasházi lakás, terasszal, kert-
kapcsolattal 26,6 M Ft-tól eladó. Tel: 06-
70/907-4709

• Gárdonyban, újszerű 48 nm-es 1,5 szo-
bás, tégla lakás eladó: 11,5 M Ft-ért. Tel:
06-70/886-6606

• Öreghegyen, új építésű, 4 szoba, nappa-
lis, családi ház, nagy terasszal, kerttel el-
adó: 43,9 M Ft-tól. Tel: 06-70/424-4936

• Csóron, nívós családi ház, 134 nm-es,
amerikai konyhás, nappali, 3 hálószoba,
garázzsal eladó. Tel: 06-70/633-0048

· BELVÁROSI IGÉNYES, 2 szobás lakás,
eladó: 12,05 M Ft. Tel: 06-70/412-3570
· Palotavárosi, NAPPALI+fél szobás
azonnal költözhető téglalakás: 11,5 M
Ft. Tel: 06-70/469-3360

· Lovasberényi, nappali + 4 szobás
családi ház nagy telekkel eladó: 22 M Ft.
Tel: 06-70/469-3550

· GARZONHÁZBAN, 10-BŐL 4. EME-
LETI, 1 szobás lakás eladó: 8,5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3570

· Tóvárosban 8. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó: 11,99 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580
· Vezér utcákban felújítandó házrész,
telekkel eladó: 14 M Ft.
Tel: 06-70/388-5215
· Palotavárosban 3 szobás, kiváló állapotú,
költözhető téglalakás eladó: 16,4 M Ft.
Tel: 06-70/388-5520
· Palotavárosi, 1+2 félszobás, felújított
lakás eladó: 13,7 M Ft.
Tel: 06-70/412-3260

• Abán,4 szobás, átlagos állapotú, 120
nm-es családi ház eladó: 11,5 M Ft.
Tel: 06-70/469-3360

• Székesfehérváron, 3 szobás, er-
kélyes lakás eladó: 15,8 M Ft. Tel:
06-70/469-3550

• 2 szoba hallos, jó állapotú, erkélyes
belvárosi panellakás eladó: 13,6 M
Ft. Tel: 06-70/388-5875

• Gárdonyban, nappali + 3 szobás,
felújítás alatt lévő családi ház eladó:
11 M Ft. Tel: 06-70/469-3395

• Maroshegyen 4. emeleti, 2 szobás,
felújított téglalakás eladó: 11,5 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580

• Belvárosban 3. emeleti, 2 szobás,
erkélyes téglalakás eladó: 13,9 M
Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Öreghegy legszebb részén n+3
szobás családi ház garázzsal eladó:
29 M Ft. Tel: 06-70/412-4320

• Maroshegyen, csendes környezetben
1660 nm építési telek eladó: 9 M Ft.
Tel: 06-70/412-4155

CSALÁDI HÁZ

11.300.000Ft-ért 1,5 szobás erkélyes
szép lakás belvárosban
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027,06-20/442-4719 Ötletház In-
gatlan–Hiteliroda

Eladó Velencén, a tó mellett, egy új,
nappali + 4 szobás, exkluzív ház, mind-
két szinten a tó felé néző, panorámás
terasszal. Irányár: 69 M Ft. Tel: 06-30/
348-9098

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

10 percre Fehérvártól, Csóron eladó egy
igényes, egyszintes, nappali + 3 szo-
bás, medencés, fürdődézsás, épített ke-
mencés, nagy teraszos ház 29,5 M Ft-
ért. Tel: 06-30/348-9098

11.500.000Ft-ért 2 szobás lakás Palo-
tavárosban www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda Sütő 8.

Mezőkomáromban eladó egy 3 szo-
bás, téglaépítésű, 40 éves, összközmű-
ves, összkomfortos ház 3,8 M Ft-ért.
Tel: 06-30/348-9098

Lovasberényben eladó egy 150 m2-es,
nappali + 3 szobás szép családi ház,
2546 m2-es telken. Irányár: 18,9 M Ft.
Tel: 06-30/348-9098

KŐSZÁRHEGYEN, 2 szintes 3 szobás
tégla családi ház 1219 m2-es telken EL-
ADÓ! Tel.: 06 (20) 252-0622

Prohászkán 1,5 szobás felújított lakás
12.250.000Ft www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Sárszentmihályon egy befejezendő,
nappali + 3 szobás ház eladó 15,9
M Ft-ért. Tel: 06-30/348-9098

Zámolyon 100 m2-es hőszigetelt, tégla
családi ház eladó. Irányár: 20 MFt. 06-
30/9245-114

Maroshegyen 2 lakásos ház eladó,
több célra hasznosítható. Tel:06-20/
910-5035

LAKÁS

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

SZÉKESFEHÉRVÁRON, Kossuth utcában
jó állapotú polgári lakás ELADÓ. Tel.:
06(20)3370 424

SZÉKESFEHÉRVÁR, Köfém lakótelepen
1,5 szobás, 4.emeleti, erkélyes lakás el-
adó. Tel.: ?06 (20) 622-6832

53 m2-es V. emelet, Budai úti lakás,
Spárral szemben eladó. Tel.:06-20/
9211-739

Eladó egy 62 m2-es, jól alakítható, 1.
emeleti, konvektoros lakás az Írók utcá-
inál, 16,6 M Ft-ért. Tel: 06-30/348-9098

11.5 MFt Sziget utcai kétszobás 49 m2-
es 8 emeleti lakás 06-20/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

Fecskeparton 2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 12,7MFt tel.:06-30/267-
7582, 06-20/360-7153

Öreghegy elején 165 m2-es lakás ela-
dó. Tel: 06-30/862-8247

ÜZLET, IRODA

Bejáratott élelmiszerbolt berendezéssel
kiadó. 06-22/454-207

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

ÁLLÁST KÍNÁL

KIADÓ INGATLAN

Székesfehérvári üzembe azonnali kez-
déssel, egy műszakos munkarendbe,
határozatlan szerződéssel keresünk
hosszú távra betanított munkára mun-
katársakat. Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a textradekft@gmail.com e-
mail címen, vagy telefonon a 0620/
8096442-es telefonszámon lehet

Székesfehérvár belvárosában 2 szobás
bútorozott lakás kiadó. 06-30/582-7324

Székesfehérvári fatelepre árukiadót
felveszek! B kategóriás jogosítvány
szükséges, targoncavezetői előny. Fény-
képes önéletrajzot várunk:
paizsfa@gmail.com

Székesfehérvári étterembe férfi fel-
szolgáló kollégát keresünk teljes mun-
kaidőbe. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a kiskulacs@szivarvanynet.hu-n.
+36/70-3327505

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

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

A Duna House agilis, jól kommunikáló
ingatlanértékesítőt keres. Egyedi támo-
gatási rendszer a betanulás alatt. Érd:
06-30/631-0177

14 
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Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft. 

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

Felelős kiadó:   
Kázmér Judit és Kinde Kálmán  

ügyvezető igazgatók  
Srek Zsuzsanna lapigazgató

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

Heffler György 
Nyomás: Dreampictures S.R.O.

Terjeszti: Privát Posta Kft.

Megjelenik: 41.000 példányban 
Székesfehérvár minden postaládájában,  

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

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

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

Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.
Lapzárta:  szerda 17 óra

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

Székesfehérvár
Kiadó: 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:  

Heffler 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.

VEGYES

Magas áron vásárolok antik és retro
lakberendezési tárgyakat! Bútorokat
(koloniált is), csillárokat, porcelánokat,
kerámiákat, bronzokat, órákat, festmé-
nyeket, könyveket, hanglemezeket, var-
rógépet, gyűjteményeket! Hagyatéko-
kat! Díjtalan kiszállás, értékbecslés. Ná-
rai Erika 0620-541-2656

OKTATÁS

Teljeskörű lomtalanítást,
lakáskiűrítést,

költöztetést vállalok.
hűtőt, mosógépet,

akkumulátort vásárolok.
06-30/814-1325

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

Székesfehérváron
február 11-én.

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)

Házi füstölt áru, hurka, disznósajt kister-
melőtől, hagyományos eljárással készítve,
adalékanyagok nélkül. Székesfehérvár,
Gáz utcai garázssor-üzletsor (zöldséges
mellett). Cs., P.: 07:30-11:00 14:00-18:00,
Szo.: 07:30-12:00. 20/3760942

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

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

Birkacsengőt, lócsengőket, marhako-
lompokat, juhászkampókat, pitykéket,
tanyaberendezéshez régiséget, hagya-
tékokat vásárolok. Érd.: 06-30/979-
9529

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

Kriston női intim torna 12 órás tan-
folyam kezdődik február 22.-én (KIS-
MAMÁKNAK IS) Székesfehérváron,
Mózer Edit. mozere@freemail.hu
www.intimtornaszekesfehervar.hu,
tel:06-20/360-3881

Szőnyegek mélytiSztítáSa.
1190,- Ft/m²1190, Ft/m

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítással!

06/22/330-166,
06/30/9471-598
0
0

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

Ipari ezüst, amalgám, pogácsa,
platina, palládium felvásárlása. NON
Stop. Tel.:06-70/292-1004

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

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

Redőny, szúnyogháló készítés,
javítás, gurtnicsere.

06-30/787-1859
albaredony.hu

ajtófelújítás

 06-20/224-1772

perfekt-mór bt.
www.perfektajto.hu

 bontás, piszok és
törmelék nélkül

 soha többé
ajtókat festeni

minőségi ütés- és
kopásálló burkolóanyag

 több mint 1000 modell
ÁLLAT

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

BÚTOR

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

Olcsón eladó költözés miatt jó állapotú,
szilvakék valódi bőr ülőgarnitúra. Irány-
ár: 30.000 Ft. Érdeklődni szombattól:
06-30/975-3792

Lapostető szigetelést, beázások
megszüntetését, homlokzati hőszi-
getelést, festést, kőműves munká-
kat, valamint villanyszererlést, ki-
sebb épületek bontását vállalom 06-
20/313-7014
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NÖVÉNY

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, Pioneer,
Syngenta januárban akciósan rendelhetők
házhozszállítással. www.kukoricavetomag.hu
Tel.:06-20/980-4449

Pedikűrös házhoz megy. Tel:06-70/
942-3049

Székesfehérvár, Távírda u. 2.
22/399-428

Hege Gold Ekszeruzlet

Zálogházunk a PERUN Zrt. közvetítő hálózatának tagja.
A kölcsönt a BÁV Zrt.stratégiai partnere a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

Törtarany és ezüst felvásárlás, beszámítás.

HEGEÓRÁS
ÉS ZÁLOGHÁZ

Valentin napra egyes
órák, ékszerek -30-60%
14 k új arany ékszerek:

10500 Ft/g
Az akció ideje: 2017.02.03-2017.02.28-ig.

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció február 1-28-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

TÁRSAT KERES

167/56 éves fehérvári, dohányzó, szak-
munkás férfi keresi fehérvári vagy kör-
nyéki korban hozzáillő kissé molett vagy
molett hölgy ismeretségét tartós kap-
csolat céljából. Választ
a � 850440964A Kőrózsa jeligére ké-
rem.

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

GÉP, SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475

180/70/58 egyedülálló férfi korban hoz-
záillő vékony hölgy társát keresi. 06-20/
224-9644

SZOLGÁLTATÁS

06-30/9304-789

Hőszigetelt redőnyök, műanyag
nyílászárók, szúnyoghálók, sza-
lagfüggönyök, reluxák reális áron,
ingyenes felméréssel vidéken is +nyugdíjas kedvezmény

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

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

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

VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli áren-
gedmény! Árainkról bővebben:
www.varrogepszerviz.net 06-70/565-
2922

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

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

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

Tömeg- és cserépkályha
átrakása, építése raktárról.
Zsadányi Tamás 06-20/499-3974

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

Fiatal hölgyeket keresek komoly kap-
csolatra tel.:06-20/4979-109

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Ingatlan értékbecslés,
munkahelyi kockázatértékelés.

Telefon: 06-70/6354-079.

Kémény felújítás, bélelés (bontás nélkül),
cserépkályha forgalmazás, építés.

06-70/427-0742, www.szucs.kemenycserepkalyka.hu

Épületek karbantartása teljes fel-
újítása, akár Alpin technikával is.
06 30 836 88 77

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

Szobafestés, mázolás, bukolás, la-
kások -házak teljes felújítása 06-30/
424-6074

AJTÓ, ablak (automata szellőzők), zár,
redőny, cseréjét, javítását vállalom.
Tel.:06-20/381-6928.

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

Készpénzért veszek bakelit lemezeket,
diafilmeket, diavetítőt. régi pénzeket, ki-
tüntetéseket. Ingyenes kiszállás! 06-30/
194-9356

Ezüst, platina, palládium paszta, nitrát,
forrasztópálca, amalgám, érintkező po-
gácsa felvásárlás minden formában,
ezek ötvözeteit. Tel.:06-20/923-4251

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén
is. Nyugdíjaskedvezmény! Ingyenes hi-
babejelentés: 06-20/348-6218.

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás, par-
kettázás, minőségi munka 10 % ked-
vezménnyel! 06-20/385-4469

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár László 06-
70/206-3759

Kalocsai minták hímzéséhez kézi hím-
zőnőt keresek tel.:06-30/330-8239
Ladnainé

RÉGISÉG, ÉKSZER

Klímaszerelőt, villanyszerelőt, épület-
gépész szerelőt teljes munkaidőben fel-
veszünk. Jelentkezni: 06-70/360-8183

Bizományi áruház kiemelt áron vásárol
bútorokat, lakberendezési tárgyakat,
retró rádiókat, műszaki cikkeket, ezen
felül teljes hagyatékot vásárolunk
komplett lomtalanítással, elszállítással.
06-30/365-2590

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

06-30/703-2558

Manikűr, pedikűr, műkörmösnek és
fodrásznak Sarló utcában hely kiadó.
Tel: 06-20/9720-938

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/334-5262.

Gyűjtőknek muzeális értékű SINGER
varrógép kis szekrényben, működőké-
pesen eladó. 06-30/486-6610

Balatonkenesei üzletünkbe hentes
munkatársat keresünk. Érd.: 06/30-
444-8414
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vicc

vicc

vicc

- Képzeld, az egyik barátom egy különleges banán-
diétán van.
- És sokat fogyott már?
- Nem igazán, viszont egész jól mászik már fára.

Egy falka farkas üldöz két nyuszit, akik bemenekül-
nek a sűrű bozótba előlük.
Miután a farkasok nem tágítanak, a fiú nyuszi meg-
kérdezi a lány nyuszit:
- Szerinted próbáljunk meg elfutni előlük, vagy 
várjunk pár napot, amíg létszámban föléjük kere-
kedünk?

Egy középkorú pasi bemutatkozik az álláskeresésen:
- Egy feleségem van és nyolc gyerekem.
- Remek... És ért máshoz is?

caraván használtruha kereskedés
székesfehérvár, sütő utca 2-4.

Ön dÖnti el mit hord, egyszer mosható keletit vagy egyszer mosott nyugatit!

TAVASZI ÁrucSere!!! 02.13. héTfő
TAVASZI éS SporTcIpő VÁSÁr                                                                                                         

02.15. SZerdA
TAVASZI exTrA ruhAVÁSÁr 2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT/ db                                                            

02.16. cSüTörTök

TAVASZI exTrA ruhAVÁSÁr 2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT/ db                                                            
02.13. héTfő

TAVASZI kAbÁTVÁSÁr, felnőTT: 750 fT/ db, gyermek: 350 fT/ db                                     
02.14. kedd

TAVASZI exTrA gyerekruhA éS kAbÁTVÁSÁr                                                                               
02.15. SZerdA

nAdrÁgVÁSÁr 990 fT/ kg (Sok fArmer)                                                                                    
02.16. cSüTörTök

TÁSkA éS kIegéSZíTő VÁSÁr                                                                                                            
02.17-18. pénTek- SZombAT

Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Műhely: Csór, Ady E. u. 8. (volt 8-as főút)

Tel.:06-30/216-5976 
(A készlet megtekintéséhez előzetes 

időpont egyeztetésre van szükség) 

Szimpla síremlékek már  270.000 Ft-tól
Dupla síremlékek már  380.000 Ft-tól

ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu

Cadeau Csokoládézó Székesfehérvár, Mátyás király krt. 23.
Nyitva tartás : H-Cs: 10-18, P-Szo: 10-19

Csokoládé, amely emlékezetessé teszi a pillanatot…

Válasszon kedvére édeset,  
keserűt, szívet melengetőt!

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:
• januártól évi bruttó 330.000 Forint cafeteria
• hiányzásmentességi jutalom havi nettó 10.000 Forint értékben
• féléves bónusz
• javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
• ingyenes céges buszjáratok
• stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• belső munkatárs ajánlási rendszer

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától
Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft 

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

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

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

TŰZIFA

PEUGEOT FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR
Székesfehérvár, Budai út 175. | Tel.: +36 22 303 406

*Az árlistában feltüntetett listaárból számított, bruttó kedvezményre vonatkozó ajánlatok magyarországi készleten lévő személygépjárművekre 2017. február 6-tól 2017. március 31-ig, illetve visszavonásig meg-
kötött adásvételi szerződések esetén érvényesek, az akciós készlet erejéig.  Az 550 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Peugeot 208 személygépjármű vásárlása esetén, míg a 900 000 forintos ked-
vezményre vonatkozó ajánlat új Peugeot 308 személygépjármű vásárlása esetén érvényes, amennyiben az új Peugeot 208, 308 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A 650 000 forintos kedvezmény-
re vonatkozó ajánlat új Peugeot 301 Active 1.6 BlueHDi 100 LE személygépjármű vásárlása esetén érvényes. A kedvezmény teszt- és használt személygépkocsi vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlatok más 
akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze, a listaárból levonandó, maximális kedvezményt foglalják magukban, a feltüntetett kedvezmények a meghatározott modellek konkrét felszereltségű verziói-
nak megvásárlása esetén elérhetőek. A képek illusztrációk. A P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerző-
déses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedéseinkben.

ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 LE

650 000 FT
KEDVEZMÉNY*

PEUGEOT 301
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

900 000 FT
KEDVEZMÉNY*

HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

PEUGEOT 308
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

550 000 FT
KEDVEZMÉNY*

PEUGEOT 208

TÉL VÉGI ÁRZUHANÁS fabian.hu

Peugeot 208 és 308 kombinált átlagfogyasztás: 3,5-5 l/ 100 km, CO2-kibocsátás: 90-116 g/km, modelltől függően.
Peugeot 301 kombinált átlagfogyasztás: 3,9 l/100 km, CO2-kibocsátás: 101 g/km.


