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

Már érkezőben a tavasz! Sokunknak ez a farsang legörömtelibb üzenete… 3. oldal

Farsangfarka vagy mi?
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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

Síremlékek

Kripták, ablakpárkányok, mosdók, mosogatópultok  és egyéb 
belsőépítészeti tárgyak, márványból és gránitból.

61 éve a lakosság szolgálatában!
Közvetlenül a gyártótól (nem kereskedés)!

Régi síremlékek felújítása, helyszíni betűvésés!

2017.03.15-ig történő megrendelés esetén 
20% kedvezmény

Nagy István  aranykoszorús kőfaragó mester

Szfvár, Batthyány köz 4. 06-30/946-25-15

Cégünk keres gyakorlattal rendelkező

CNC-gépkezelőket
(élhajlító, plazmavágó gépekre)
székesfehérvári munkahelyre.

Elvárások: • lézergépen szerzett tapasztalat
 • precizitás, pontos munkavégzés
 • megbízhatóság, önállóság
Előnyök: •  hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat

• Utazási támogatás
• Kiemelt bérezés

• Túlórázási lehetőség
• Azonnali kezdés

Jelentkezni lehet: 06-70/604-1265
vagy hegmunka2016@gmail.com

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

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

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!
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Hírek
Információk

Németh Zoltán a dobogó legfelső fokán! 
Németh Zoltán, a székesfehérvári Alba-Ballon RE versenyzője a dobogó legfelső fokára állhatott fel a Fülöp-szigeteken feb-
ruár 9-12. között megrendezett nemzetközi hőlégballon versenyen A rendkívül nehéz repülési körülmények között most első 
alkalommal sikerült maga mögé utasítania az amerikai, japán, ausztrál, francia, német, belga, török, kínai és a Fülöp-szigeteki 
pilótákat, összesen 31 versenyzőt. Az izgalmas, egzotikus és egyben kimerítő versenyt az Angeles városa mellett található 
Clarkban rendezték.

VEleNceI Karnevál

JÁRMŰREKLÁM

Középkori zsibongás a piactéren a Szabad Színházzal 
és a Sub Rosa Régizenei együttessel, kézműves kuckó 
és arcfestés, kirakodóvásár, karneváli jelmezes felvonulás, 
gólyalábas mese, reneszánsz táncház, artista bemutató, 
jégszobrász bemutató, tűzzsonglőrök, t élbanya égetés, 
DJ Smash télűző karneváli party

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
 velenceturizmus.hu,  facebook/velenceitooff icial  
Tourinform - Velence Korzó, +36 30 974 25 66

2017. FEBRUÁR 25., 10:00–22:00
KÖZÉPKORI PIACTÉR A VELENCE KORZÓN
Velence, Tópart u. 47. 

Adószámunk: 18289770-1-07

„SBO a sürgősségi  
betegért” Alapítvány  

Köszönjük,  
ha jövedelemadójának 

1%-át felajánlja a betegek 
színvonalas ápolására:Az elmúlt négy alkalom si-

kerein felbuzdulva 2017. feb-
ruár 25-én, szombaton ismét 
Szeretetfutásra invitálja a mo-
zogni, kikapcsolódni vágyó-
kat Pothárn Fanni Sára BSI fu-
tónagykövet és csapata. Az V. 
Székesfehérvári Jótékonysági 
Szeretetfutáson bárki részt 
vehet, legyen az fehérvári 
lakos, vagy éppen Székes-
fehérvárra látogató turista. 
Korkikötés sincs, így minden-
kit – babakocsis anyukákat, 
unokával ellátogató nagypa-
pákat és iskolásokat is – sok 
szeretettel várnak a szerve-
zők. A futás napján már egé-
szen kora reggeltől várják a 
Halesz ligetben az induló-
kat a regisztrációs pultnak 

kinevezett pingpongasz-
talnál, ahol minden érkező 

átveheti rajtszámát. 09.15 
órakor kerül sor a hivatalos 

megnyitóra, 09.30 órakor 
pedig mindenkit közös be-
melegítésre invitálnak. A be-
melegítés után a résztvevők 
együtt futnak egy kört, hogy 
mindenki a megfelelő útvo-
nalon futhassa választott táv-
ját – az útvonalat az önkéntes 
segítők táblákkal jelölik majd. 
Ezt követően 10.00 órakor raj-
tolnak a 2 kilométert futók, 
10.20 órakor pedig a 7 kilo-
métert vállalók. A célba érke-
zőket frissítővel várják, vala-
mint további meglepetésekkel 
is kedveskednek számukra. A 
szervezők tervei szerint egy 
információs pultot is kialakí-
tanak, ahol tapasztalt futóktól, 
sportolóktól kérhetnek tippe-
ket, ötleteket a megjelentek.

FEZEN - egy tucat új név 
Az Alice Cooperrel, The 

Offspringgel, Wellhelloval és 
Halott Pénzzel is készülő FE-
ZEN most újabb 12 ne-
vet jelentett be, akik 
csatlakoznak a jubi-
leumi fesztiválhoz. 
És a szervezők ígé-
rete szerint még ko-
ránt sem értek a lista 
végére, a pop és a rock 
rajongóknak is bőven jut 
még meglepetés. A nyitónapi 
pop közönségkedvencekhez, 
a Halott Pénz és a Wellhello 

párosához csatlakozik a 
Kelemen Kabátban csapa-
ta a Majka&Curtis párossal 

karöltve. Másnap a 
BRAINS mozgatja 

meg a közönsé-
get, és ha már a 
mozgás: biztos 
senki nem marad 

állva a Russkaja 
koncert alatt sem, a 

zenekar szerint zenéjük 
olyan, „mintha egy vodkával 
töltött szputnyikhoz kötöz-
tek volna.”

V. Székesfehérvári jótékonysági szeretetfutás

A protestantizmus  
irodalma

A Reformáció 500. évfordu-
lója kapcsán Székesfehérvá-
ron Frissítő forrás – Megújulás 
éve 2017 mottóval jubileumi 
programsorozat indult, mely-
nek soron következő rendez-
vénye február 20-án lesz. A 
Királykút Emlékházban 18 
órakor kezdődik az az iro-
dalmi est, melyen Bakonyi 

István József Attila-díjas iro-
dalomtörténész tart előadást 
A protestantizmus irodalma 
Magyarországon címmel, mi-
közben Csanádi Imre, Illyés 
Gyula és Bódás János versei is 
elhangoznak. A rendezvényre 
mindenkit szeretettel várnak!

Szirtes Sára 
fotókiállítása  
Móron

A Lamberg-kastély Kultu-
rális Központ szeretettel meg-
hívja Önt, családját és baráta-
it Szirtes Sára „Az élet szép” 
című fotókiállításának meg-
nyitójára, március 3-án 17.15 
órára. A kiállítást megnyitja: 
Pintér Balázs szobrászmű-
vész. Megtekinthető: 2017. 
április 9-ig.
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 Ha farsang, akkor mulatság és fánk! Legalábbis ez 
a kettő ugrik be elsőre. Már persze az utóbbi csakis 
szalagos! Meg persze ha van gyermekünk, akkor az 
agyalás, hogy milyen jelmezt találjunk ki neki az oviba 
vagy az iskolába. Mindkettő jó móka is lehet…

De mi is az a farsangfarka?

A farsang időszaka vízke-
resztkor (január 6-án) kezdő-
dik, s hamvazó szerdáig tart. 
Csúcspontja a karnevál, ha-
gyományos magyar nevén a 
„farsang farka”. Ez a farsang-
vasárnaptól húshagyó ked-
dig tartó utolsó három nap, 
amely egyben télbúcsúztató 
is. „Felkötjük a farsang farkát” 
- mondták még jó ötven éve is 
az idősebb emberek, ha far-
sang idején meglátogatták a ro-
konokat, barátokat, ismerősö-
ket, vagy szórakozni mentek. 
Régi hagyomány a Balaton-fel-
vidéken az „asszonyfarsang”, 
melyet mindig farsanghétfőn 
rendeznek. Ekkor a lányok, asz-
szonyok férfiruhába bújtak, és 
férfi módra mulattak egész nap 
(húúú, ez de jó lehetett… J). 
Magyarországon pedig ekkor 
kerül megrendezésre a farsang 
legnevezetesebb eseménye, a 
mohácsi busójárás.

A farsang a párválasztás 
időszaka volt, 
egyben fontos 
esküvői szezon, 
mivel a húsvéti 
böjt időszakában 
már tilos volt es-
küvőt tartani. A 
falvakban a legé-
nyek szervezték a 
bálokat. A lányok 
rokonaik közve-
títésével bokrétát 
adtak a kiszemelt 
legénynek, aki a 
farsang végén (farsangvasár-
napkor) nyilvános színvallás-
ként a kalapjára tűzte. A báli 
szezon és táncmulatság lénye-
ge az eljegyzés volt. 

És hát a fánk… Ismétlem, a 
szalagos… Eredetére többféle 
történet is létezik:

Egyik történet egy párizsi 
bálra vezethető vissza, ami-
kor az álruhában táncoló Ma-
rie Antoinette megízlelte a 
mézeskalácsosok által készí-
tett egyszerű paraszti fánkot, 
majd megvette a mézeskalá-
csos egész kosarát. Elmondatta 
magának a receptjét is, megta-
nította rá cukrászát és a fánk 
a francia királyi udvar ünnepi 
fogása lett.

Egy másik forrás szerint a 
fánk története Bécsben kez-
dődött. Amikor egy Krapfen 
nevű pék meghalt, a felesége 
vette át a pékség vezetését. Egy 
napon a kenyér nem készült el 
idejében. A vásárlók egyre tü-
relmetlenebbek lettek. A pékné 
kijött a sodrából és egy darab 
kenyértésztát valakinek a fejé-
hez akart vágni. A célt elvétette 
és a tészta a kályhán lévő for-
ró zsírral teli lábosba pottyant, 
amely pár perc alatt arany bar-
nára sült.

Ahogyan a karácsony sem 
teljesen egyforma minden or-
szágban, úgy a farsangi szo-
kások sem – milyen is lenne, 
ha mindenki azonos módon 
ünnepelne? Éppen a különbsé-
gükben van a jellegzetességük: 

Franciaország: két fő karne-
vált ünnepelnek: a nizzait és a 
párizsit. Nizzában már 1294-
ben is éltek a farsangi szoká-
sok – ma az ünnepséget évente 
rendezik és több millió látoga-
tót vonz a nagyböjtöt megelőző 

két hétben. A párizsi karnevált 
egy ismert, bolondos középko-
ri fesztivál napja után tartják – 
a szokás a 16. századba, vagy 
még ennél is korábbra nyúlik 
vissza -, de 1952 és 57 között 
nem rendezték meg.

Németország, Svájc és 
Ausztria: a farsangi karne-
vál-hét a hamvazószerda előtti 
csütörtökön kezdődik, parádés 
felvonulás közepette zajlik a 
hétvége folyamán és hamva-
zószerdával végződik. A főbb 
ünnepségek a Rosenmontag 
(Rózsák hétfője – húshagyó-
kedd előtti hétfő) körül tör-
ténnek. Számos városban ün-
neplik a húshagyókeddet. A 
német nyelvű országokban a 

karneválnak két típusát tart-
ják. Nyugat-Németországban 
a Rheinish Carnival a szokás, 
mely a kosztümös, parádés 
felvonulásokról híres. A kölni 
karnevál a legnagyobb és leg-
ismertebb. A „Karnevál csütör-
tök” vagy idős hölgyek napja, 
tulajdonképpen megemlékezés 
az 1824-es mosónő lázadásról. 

Olaszország: a leghíresebb a 
velencei, a Viareggio-i, az Ivrea 
és Acireale karnevál. A velen-
ceit először 1268-ban rendez-
ték meg. Felforgató jellege mi-
att az elmúlt évszázadokban 
számos alkalommal próbál-
ták korlátok közé szorítani a 
maszkos-jelmezes ünneplést, 
ami a velencei karnevál lénye-
ge. Több éven át nem is ünne-
pelték, amikor a város osztrák 
fennhatóság alá került 1798-
ban, a 20. század végére azon-
ban újjáéledt a farsangi szokás. 
A Viareggio-i karnevál egy hó-
napos és a legismertebb Euró-
pában, különösen nevezetes 
a híres embereket kifigurázó 
maszkok és jelmezek miatt. 
2001-ben karnevál fellegvárat 
is építettek. Az Ivrea karnevál 
a „Narancsok harcáról” ismert, 
amikoris az egymással szem-
benálló felek gyümölcsökkel 
dobálóznak – ez az esemény, 

melyet felidéznek, a 
középkorban tényleg 
megtörtént.

Anglia: a nagyböj-
töt megelőző idősza-
kot Shrovetide-nak 
nevezték el (lénye-
gében a farsang utol-
só három napja). 
Annak volt az ide-
je, hogy az embe-
rek bevallják bűne-
iket – a kontinenssel 
szemben sokkal ke-

vésbé szólt a karneválokról. 
Manapság a húshagyókeddet 
Palacsinta Napként ünneplik.

Oroszország: a nagyböjt 
előtti utolsó héten ünnep-
lik Oroszországban az ún. 
Maslenitsa-t. Palacsinta hét-
nek vagy „sajthétnek”is hív-
ják. Orosz népi ünnepség, 
mely némely, pogány idők-
ből származó hagyományt is 
magába foglal. A Maslenitsa 
alapvető eleme az bliny orosz 
palacsinta, mely a napot szim-
bolizálja. Kerek és aranyszí-
nű, de csak olyasmivel készül, 
amelyet az ortodox hagyomá-
nyok megengednek: vaj, to-
jás, tej (az ortodox nagyböjt 
szerint a húsfogyasztás egy 

héttel a tej- és tojásfogyasztás 
előtt szűnik meg).

Görögország: a farsangi sze-
zont a görögöknél Apokriés-
nek hívják (vagyis „búcsú a 
hústól”). Az időszak egyik 
legnevezetesebb eseménye 
a Tsiknopémptẽ – melynek 
során az ünneplők még él-
vezhetik a marhasültet a ta-
vernákban vagy barátaik há-
zában. A rituálét megismétlik 
következő vasárnap. Az ezt 
követő héten – mely az utol-
só nagyböjt előtt és a neve 
Tyrinē vagy sajthét, már nem 
szabad húst enni, de tejtermé-
ket igen. A nagyböjt a „Tisz-
ta hétfővel” kezdődik, mely 
a „Sajt vasárnapot” követi. A 
farsangi karneváli szezonban 

az emberek maskarákba búj-
nak, és részt vesznek az álta-
lános mulatozásban.

Hollandia: Az egyik ne-
vesebb holland karnevál a 
Rijnlandsche karnevál, ame-
lyet Limburgban és Maastricht-
ban is tartanak – némi velencei 
és dél-amerikai hatás jellem-
zi. A legrégebbi farsangi ün-
nepséget egyébként 1385-ben 
tartották, ‘s-Hertogenbosch-
ban – a híres 15. századi festő, 
Jheronimus Bosch meg is örö-
kítette őket festményein.

S végül is mi a legfontosabb? 
Örüljünk az életnek! Annak, 
hogy vannak barátaink és sze-
retteink! S tegyük félre néha a 
gondjainkat…legalább egy kis 
időre... - anna - 
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SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

299.000 Ft

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

Heti akció: 

ALBA GRÁNIT

Az akció ideje: 2017.02.17-2017.02.24-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

GERNO 2016

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

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
SZÉLVÉDŐCSERE

Önfeledtség, szerelem és miegymás…
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Tárold fejjel lefelé a tejfölt!
A dobozos tej-

föl vagy túró a fel-
bontása után csak 
7-10 napig tartha-
tó el. Ha szeretnéd 
meghosszabbíta-
ni ezt az időtarta-
mot, egyszerűen 
csak fordítsd meg 
a dobozt, és fej-
jel lefelé tedd vissza a 
terméket a hűtőbe. Miért 
működik? Fizika az egész: 

a doboz tetején 
vákuum keletke-

zik, ami csökken-
ti a baktériumok 
életterét. Emiatt 
a romlási folya-
mat lelassul. De 
azért ügyelj arra, 
hogy jól zárd le 
a dobozt, mert 
különben ál l-

hatsz neki a soron kívüli 
hűtőtakarításnak.

4

Igyunk mindennap csipkebogyóteát!
A téli időszak egyik legnépszerűbb gyógynövénye, gazdag antioxidánsokban, és 
az immunrendszert erősítő vitaminokban, található benne többek között kalcium, 
magnézium, cink, vas, A-, C-, E- és K-vitamin is. Koffeint nem tartalmaz, gyerme-
keknek is kitűnő választás lehet. A csipkebogyóban található C-vitamin a vas fel-
szívódását is segíti, ezzel pedig a vérszegénység megelőzésében játszik szerepet.
 

 

Életmód
Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Februári akció 
a kontakt optikában!

címünk: Székesfehérvár Várkörút 42.  
(a travel utazási iroda mellett) 

 telefonon: 30/ 478- 8972, vagy 22/ 321-196.

Az akció érvényes: 2017 02.17-02.28-ig!
Az akció részleteiről érdeklődjön  
személyesen, vagy telefonon!

1+1 lencSeakció:
•  Multifokális szemüveglencse  

mellé munka, vagy egyfókuszú  
szemüveglencsét választhat!

•  Egyfókuszú szemüveglencse  
mellé dioptriás napszemüveglencsét 
adunk ajándékba!

Gyermek, női és férfi  
szemüvegkeretek:
25 % kedvezménnyel!

O X I G É N P O N T
Oxigénterápia az Árpád Fürdőben

Próbálja ki ezt az Egyesült Államokban és  
Japánban már régóta népszerű gyógymódot!

•  Az oxigén hatására a szervezet anyagcsere 
folyamatai felgyorsulnak, normalizálódnak, 
az immunrendszer erősödik.

•  Nő a koncentrációs képesség, javul a rövidtá-
vú memória. 

•  Az általános közérzet javul, lelki felfrissülés, az 
életkedv fokozódása figyelhető meg.

•  Segít a bőr idő előtti elöregedésének megelő-
zésében, az arcbőr regenerálódása intenzívebb. 

•  Jótékony hatással van a szemre. A fény és a 
színek észleléséért felelős ideghártya igényli 
a legtöbb oxigént. 

•  Enyhíti a stressz káros hatásait. 

•  Bizonyos típusú fejfájás megszüntethető 
oxigénnel. Ilyen a migrénes fejfájás, vagy a 
cluster fejfájás.

•  Az időskori csökkent légzés tüneteit enyhíti.
•  Sportolást követően az oxigénterápia segít-

ségével a szervezet gyorsabban és hatéko-
nyabban regenerálódik. 

•  A munkavégzés mennyiségét és hatékonysá-
gát növeli, csökken a hibaszázalék, a stressz.

Az oxigénterápia fürdőbelépő nélkül is igénybe vehető. 
Ár: 2000 Ft/20 perc

NYITVATARTÁS: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 09:00-18:00-IG 
 IDŐPONTFOGLALÁS:  06 30 430 5528

A zárt életterünk, a zárt helyen történő munkavégzés, a városi élet, a dohányzás, 
a stressz, a tüdőkapacitás életkor növekedésével járó csökkenése és a keringési 
elégtelenségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sejtekhez esetenként nem 
jut el kellő mennyiségű oxigén. Az oxigénhiány pedig csökkenti a sejtszintű 
anyagcsere-teljesítményt, gyorsítja az öregedést, fáradékonnyá tesz minket és 
számos egészségügyi probléma okozója lehet.

„A ráknak csak egy fő oka van. Ez pedig a 
testi sejtek normál légzésének anaerob 
(oxigénhiányos) légzéssé válása.” 

(Dr. Otto Warburg, rákkutatásért 
Nobel-díjjal kétszeresen kitüntetett)

Válasszuk az idénynövényeket!
Amikor csak lehet, fo-

gyasszunk idénygyümöl-
csöket és - zöldségeket! Az 
örök szezonnak ára van, 
amit a környezetünk illet-
ve az egészségünk fizet 
meg. Ha az idénygyümöl-
csöket- és zöldségeket vá-
lasztjuk, nem támogatjuk 
a több ezer kilométernyi 
szállítás alatt keletkező kör-
nyezetterhelést, sem a ren-
geteg energia és vegyszer 
használatát igénylő mes-
terséges termelést. Az idé-
nyüket élő zöldségeket és 
gyümölcsöket nem kell éret-
lenül leszedni, hogy majd 
úgyis „megérik a hosszú út 
alatt”. A természetes körül-
mények között növekedett 

zöldségben és gyümölcsben 
több a tápanyag, a vitamin, 
és mivel frissebbek, fino-
mabbak is, mint üveghá-
zi vagy a hűtőházban be-
érett társaik. Ezen kívül az 

idénytermények vásárlásá-
val az importőr és szállító 
cégek, illetve távoli orszá-
gok termelői helyett a he-
lyi termelőket támogatjuk 
forintjainkkal.

Fogyhatunk is a probiotikumoktól?
A probiotikumok számos 

jótékony hatását ismerjük 
már, egy kutatás viszont azt 
is bizonyította, hogy segíte-
nek a fogyásban és az ideá-
lis testsúly megtartásában 
is. Különösen a nőknek le-
het előnyös. Korábban meg-
állapították, hogy a sovány 
és a kövér emberek bélfló-
rája eltérő, mert a zsírban 
gazdag, rostban azonban 
szegény étrend hozzájárul 
bizonyos baktériumok el-
szaporodásához, illetve más 
baktériumtörzsek pusztulá-
sához. Tremblay professzor 
szerint a probiotikumok 
megváltoztatják a bélfal 
átjárhatóságát és nem en-
gedik át azokat a moleku-
lákat, melyek gyulladást 
okozhatnak. Így előzik meg 
az inzulinrezisztenciát, a 

cukorbetegséget és az elhí-
zást. A joghurtban fehérje, 
aminosavak, élelmi rostok, 
pre- és probiotikumok talál-
hatók, melyek mind segítik 

a bélflóra regenerálódását, 
megfelelő működését. Elké-
szítéséhez baktériumkultú-
rát használnak, amely olyan 
kémiai vegyületeket tartal-
maz, ami csökkenti a bélfló-
rát és az emésztőrendszert 
érő fertőzések kialakulásá-
nak esélyét.

Használjunk-e 
párásítót?

A párásítók, párologtatók 
plusz nedvességet juttatnak 
a levegőbe, védik a szerveze-
tünket a szárazság káros ha-
tásaival szemben. Különösen 
hatékony a nátha, a megfázás 
vagy kiszáradt bőr esetén. A 
párásító használatával küzd-
hetünk bizo-
nyos prob-
l é m á k 
ellen: ha 
g y a k -
ran du-
gul be az 
o r r u n k 
vagy vérezni is 
szokott, ha a munkánk mi-
att sokat kell beszélnünk és 
ezért begyulladnak a hang-
szálaink, esetleg ha krónikus 
köhögéssel küzdünk. Azok-
nak is előnyös beszerezni egy 
párásítót, akik sokat ülnek a 
számítógép előtt, a plusz ned-
vesség ugyanis a szemszáraz-
ság ellen is védelmet nyújt-
hat. Rendszeresen tisztítsuk 
a párásító készüléket, és na-
ponta cseréljük benne a vi-
zet! Ne használjunk csapvi-
zet a készülékben, csak szűrt 
vagy desztillált vizet, a csap-
víz nagy mennyiségben tar-
talmazhat olyan anyagokat, 
melyek lerakódnak a készü-
lék szűrőin.

„A legjobb orvosok:  
dr. Megelégedés,  
dr. Higgadtság és  
dr. Vidámság.„

Charles Haddon Spurgeon
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Állás
Oktatás

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:

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

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

Jelentkezés:

06 20 275 7667
www.pannonjob.hu

CNC GÉPKEZELŐ 
POZÍCIÓBA

PÁLYAKEZDŐK  
JELENTKEZÉSÉT  

IS VÁRJUK!
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Azonnali kezdéssel,  
székesfehérvári 

partnereinkhez keresünk

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiemelt bérezés és juttatások, 

vállalati buszjáratok
Jelentkezés: 

8000 Székesfehérvár, Budai u. 139.
 hr@feher-ablak.hu
Tel.: 22/506-510, 22/506-516
Bér:  megállapodás alapján

A FEHÉR ABLAK Kft. 
Guttamásiban lévő ablakgyárába

Feltételek: 
8 általános iskolai végzettség

Előny: 
szakmunkás bizonyítvány 

(asztalos, lakatos)

BETAníToTT 
munKáSoKAT 

keres.az alábbi pozíciók  
betöltésére keres főállású 
és alkalmi munkatársakat:

Uszodamester
Masszőr
Konyhai kisegítő
Szobaasszony

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

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

Építőipari cég keres székesfehérvári  
munkahelyre tapasztalattal rendelkező 

vevőszolgálati ügyintézőt.
Elvárások: jó kommunikációs készség,  

számítógépes ismeret.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot 
kérünk az alábbi e-mail címre: 

szekesfehervar@abetonterko.hu

A korszerű technológia al-
kalmazása, az innováció és 
új piacok megtalálása - ez a 
három kulcstényezője van 
a hazai mikro-, kis- és köze-
pes vállalkozások (kkv-k) fej-
lődésének és hatékonyságuk 
növelésének.

A hazai foglalkoztatottak-
nak mintegy 70 százaléka 
helyezkedik el a kkv-szek-
torban. Idén a munkáltatói ter-
hek csökkentek, ez lehetővé 
teszi, hogy a magasan képzett 

munkavállalóik bérét meg-
emeljék, illetve több munka-
társat vehessenek fel. További 
növekedést ígér, hogy a kkv-k 
számára a legtöbb pályázat 
már megnyílt, ezekből a leg-
fontosabb a kapacitásbővítési 
pályázat, amelyre óriási az ér-
deklődés és a lehetőségeket va-
lószínűleg bővíteni kell majd. 
A logisztikai területen márci-
usban indulnak a pályázatok, 
amelyek logisztikai fejleszté-
sekre fognak forrást biztosítani.

Egyre erősödik a kkv-szektor: 
több állás, jobb fizetés várható

Cipőboltba keresünk

 gyakorlattal rendelkező 

eladót 
Székesfehérváron,  

regisztrált munkanélküliek 
előnyben.

Jelentkezéseket önéletrajzzal az 
ertekesites.forkova@gmail.com 

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

Jelentkezés módja:
Amennyiben a fenti lehetőség felkeltette figyelmét és szívesen csatlakozna csapatunkhoz, kérem, küldje el önéletrajzát  
a következő e-mail címre: hr@hu.gestamp.com vagy hozza be személyesen hozzánk. Kérdés esetén a követ-
kező telefonszámon tud érdeklődni: +36 22/560–621. 
Címünk: 8060 Mór, Akai u. 3.

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

Móri termelőegységünkbe keresünk  
szakmailag elhivatott, agilis munkatársakat  

a következő pozíciókba: 

OperátOr
Hegesztő

Amit kínálunk:
–  Versenyképes juttatási csomag
–  Céges buszjárat, határozatlan idejű szerződés
–  Professzionális csapat és modern, multinacionális környezet
–  Hosszú távú, stabil munkalehetőség egy folyamatosan növekvő cégnél
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Állás
Fontos határidő közeledik
Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett 
magánszemélyeknek februárban kell benyújtaniuk 
2016-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. 
A február 27-i bevallási és befizetési határidő az evás 
egyéni vállalkozókra és a katás adózókra is vonatkozik. 

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.

Munkatársakat keresünk  

Öntő-Olvasztár
munkakör betöltésére

az Arconic-Köfém Kft.
GRP-BCI Köfém gyáregységébe

Az Arconic-Köfém Kft. GRP-BCI Köfém gyáregysége munka-
társat keres Öntő-Olvasztár munkakör betöltésére. 
Feladatok:

•  Sajtolási és hengerlési tuskó gyártása, 
•  Alumínium olvasztó kemencék, öntő kemencék, 

öntőgépek kezelése, 
•  Salak feldolgozó berendezések kezelése, 
•  Targoncás és darus anyagmozgatás, 
•  Szigorú munkabiztonsági szabályok betartása. 

Elvárások:
•  Szakmunkás végzettség, lehetőség szerint fé-

mipari, vagy nehézipari területen, 
•  Alap szintű számítógépes ismeretek, 
•  Folyamatos (6 + 2) munkarend vállalása. 

Előnyök:
•  Érettségi vagy technikusi végzettség, Öntödei 

termelésben, vagy hasonló ipari környezetben 
szerzett munkatapasztalat, 

•  OKJ-s targoncavezető és, vagy emelőgépkezelő 
(daru) bizonyítvány, 

•  NKH vizsga, jogosítvány, 
•  Iparigáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő vizsga.

Juttatások, ajánlat:
•  Versenyképes alapbér 
•  13. havi fizetés 
•  Törvényi szabályozásnál magasabb műszakpót-

lékok 
•  Cafeteria csomag 
•  Éves és havi teljesítmény prémium 
•  Utazás támogatás, vállalati vidéki buszjáratok 
•  Tanulási lehetőség 

Munkavégzés helye:
•  Magyarország / Székesfehérvár

Pozíció területei:
•  Gyártás / Termelés: Termelés

Jelentkezni lehet a https://arconic.hrfelho.hu weboldalon, vagy 
2017. március 14-ig, önéletrajz elküldésével, az alábbi postacímen: 

„HRSD”, ARCONIC-Köfém Kft. 8000 Székesfehérvár, Verseci út 1-15. 
A borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Jelentkezés Öntő-Olvasztár”.

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!
ÚJ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 

MÓRI PARTNERCÉGÜNKHÖZ!
TÖBB MŰSZAKOS MUNKARENDBEN:

²Operátor
²Gépkezelő
²Hegesztő
²��Aluminium  

forrasztó
munkakörben

KÍNÁLUNK:
²Versenyképes fizetés
²�Hosszútávú  

munkalehetőség
²Jelenléti pótlék

²Munkaruha
²�Új munkatárs ajánlási  

pénz (10 000 Ft)
²Céges buszjáratok
²Bérelőleg lehetősége

Jelentkezés: 06 30/552 2730,
06 30/9 798 911-es telefonszámokon,

e-mailben: tomeetomikft@gmail.hu
Tomee&Tomi Kft

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!

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

Évtizedek óta nem volt  
ekkora beruházás a tejiparban

Mintegy 12 milliárd forin-
tos beruházással új feldolgo-
zóüzemet fejleszt az Alföldi 
Tej Kft. Debrecenben, a beru-
házás nyomán 181 új mun-
kahely jön létre. Azért dön-
töttek a beruházás mellett, 
mert a csoport által termelt 
tej mennyisége meghaladta a 
székesfehérvári üzem évi 245 
millió literes kapacitását, és 
20 százalékát alapanyagként 
kell értékesíteni, sok eset-
ben jelentős veszteséggel. A 

debreceni beruházással ki-
váló anyagból magas hoz-
záadott értékű termékeket 
szeretnének előállítani, a 
legmodernebb technológia 
beépítésével évi 8500 tonna 
sajtot és 7000 tonna porított 
terméket gyártanak. 

Március 20-ig lehet 
érvényesíttetni

Az őstermelők 2017. már-
cius 20-ig érvényesíthetik 
igazolványukat, hogy őster-
melői jogviszonyuk folya-
matos legyen és az ősterme-
lőként történő értékesítési 
tevékenységüket idén is jog-
szerűen folytathassák.

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

vagy önéletrajzát a 
krine.munkaugy@krine.hu 

email címre várjuk.

Varrodába, az Alba Ipari  
Zónába keresünk  

egyműszakos munkarendbe 
azonnali kezdéssel:

•  varrónőt  
(tapasztalat szükséges),

•  gépi-, illetve kézi 
vasalót, 

•  ruhaipari művezetőt, 

•  villanyszerelőt, 

•  karbantartót, 

•  olaszul beszélő  
irodai adminisztrátort. 
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Állás
Oktatás

A fiatalok többsége itthon tervezi  
karrierjét és nem borúlátó
A Magyar Ifjúság Kutatás 2016 felmérése szerint fiatalok Magyar-
országot jó helynek tartják, kétharmaduk nem tervez külföldre 
menni és egyre kevesebben látják problémának a munkavállalást. 

Az ADIENT az autóipari üzletágban világszerte elsők között van az autóülés gyártásában.
Ezt több mint 80.000 munkavállalóval és 200 telephellyel biztosítjuk. 
Móron található dinamikusan növekvő gyárunkba jelenleg a következő feladatok ellátására keresünk munkatársakat:

Te vagy az igazi?  
Mi azok vagyunk.

Felvételi napok:
Személyesen minden hétfőn és szerdán 10.00–12.00 óra között,
ADIENT 2-es telephely Mór, Hammerstein utca 2.

OPERÁTOR, saját állományba
•  3 műszakban, havi bónusszal, 2 szombati túlórával akár 1.200 Ft-os órabér
•  Bruttó 40.350.- Ft/ hó Cafetéria (nettó 30.000.- Ft/hó)
•  80.000.- Ft/év jelenléti bónusz (20.000.- Ft negyedéves kifizetéssel)
•  Élet és balesetbiztosítás minden munkavállalóra 
•  Ingyenes buszjárat céges buszokkal
•  Ötlet pénz, megvalósulás esetén 2.000–300.000.- Ft/hó 
•  Jubileumi pénz
•  Új munkatárs ajánlási pénz 5.000–20.000.- Ft/fő
•  Hónap csapata 10.000.- Ft/fő jutalom 
•  Nyugdíjazáskor akár 4 havi átlagbér jutalom

 
 
 

Kedves Szülők! 
A székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 

tisztelettel hívja és várja Önöket és gyermekeiket 
iskolanyitogató foglalkozásaira: 

 2017. február 24. (péntek) 1600 – 1730: 
oktatási-nevelési programunk, a „SANSZ” bemutatása a 
szülőknek, ennek megfelelő készségfejlesztő foglalkozás a 
gyermekeknek: 

 
 
 
 
 2017. február 28. (kedd) 800 – 1100: 

a leendő tanító nénik bemutatkozása, valamint a „SANSZ” 
programnak megfelelő foglalkozások bemutatása nyílt tanítási 
órákon. 

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

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

Szent Imre - VÁR 

 www.szentimreiskolaovoda.hu 

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

 

Ebben a három megyében  
a legnagyobb a munkanélküliség

Magyarország 
jelenleg a har-
madik legala-
csonyabb mun-
kanélküliségű 
ország az Euró-
pai Unióban. A 
hazainál csak 
Csehországban 
és Németország-
ban alacsonyabb 
a munkanélküli-
ség szintje.

A múlt év ne-
gyedik negyed-
évében a fog-
la lkoztatottak 
száma 4 millió 
411 ezer volt, azaz 3,6 szá-
zalékkal több, mint egy 
évvel korábban. A foglal-
koztatás bővülésének dina-
mizmusát nem a közfoglal-
koztatás, nem is a külföldi 
munkavállalás, hanem 

elsődlegesen a versenyszfé-
ra adja, Hazánkban regio-
nális különbségek továbbra 
is vannak, mert míg egyes 
régiókban teljes a foglal-
koztatottság, addig példá-
ul Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
vagy Baranya megye egyes 
részein 10 százalék feletti 
a munkanélküliségi ráta. A 
fenti különbségekre megol-
dás lehet a munkaerő mobi-
litásának fokozása.
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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

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!

8 órás munkarendbe

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

Amit kínálunk: 
•  Határozatlan idejű szerződés 

a próbaidő lejárta után
•  Távolsági bérletet 100%-ban 

támogatjuk
•  Cafetéria rendszer
•  Hosszútávú, stabil 

munkalehetőség

Fényképes önéletrajzokat az 
allas@greatcabinets.hu email 

címre vagy személyesen a 
Zsurló u. 13. szám alatt várjuk.

betanított 
munkás 

Great Lakes Hungary Kft.  
felvételt hirdet 

a következő munkakörbe:

MUNKAERŐHIÁNYA VAN?
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában!
06-22/508-660 • 06-20/591-6552 • fehervar@szuperinfo.hu

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

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

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.Gépész végzettségű, 
németül jól beszélő

munkatársakat keresünk 
székesfehérvári 

üzemünkbe.
Jelentkezés: 

06-70/312-2957

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

TRÉNING STÚDIÓ KFT
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel./fax: (22) 379-604, (22) 327-503

Mobil:(20)9838-022
treningstudio@treningstudio.hu

www.treningstudio.hu

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Volfrám-, Fogyóelektródás hegesztő
• Tűzvédelmi főelőadó
• Emelőgép-ügyintéző

•Targoncavezető
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

TAJ-kártya helyett is jó lesz az e-személyi
Az EMMI 90 ezer kártyaolvasót szerez be, valamennyi egészségügyi dolgozó (kórházi orvosok, körzeti orvosok, 
gyógyszerészek, klinikai dolgozók) számítógépét olyan kártyaolvasóval látják el, amely tudja olvasni az e-személyit. 
A taj-szám begépelése helyett a személyit kérik majd el, hiszen az tartalmazza a TAJ-kártyán lévő információkat.

Jelentkezni lehet: 
fandras@fiersmechanika.hu 

email címen, illetve a  
06-20/353-4442-es telefonon.

8151 Szabadbattyán, Árpád u. 96.

A szabadbattyáni 
Fiers Mechanika Kft. 

gyártóüzemébe felvételt  
hirdet az alábbi munkakörbe:

CNC forgácsoló
Elvárások: 
• Gépipari alapismeretek
• Rajzolvasási készség
Amit kínálunk:
•  Hosszú távú munkalehetőség
• Kulturált munkakörnyezet
•  Szakmai fejlődés támogatása



      2017. február 17.  Székesfehérvár és körzete Szuperinfó10

Forgácsfánk
Hozzávalók: 
6 db tojássárgája, 2 dl tejföl, 50 dkg finomliszt, 2 ek cukor, 2 
ek rum

Elkészítés: 
A liszthez hozzáadjuk a 6 tojássárgáját, a tejfölt, a cukrot és a 

rumot és jól összegyúrjuk és 30 percig pihentetjük. Lisztezett 
gyúródeszkán levestészta vékonyságúra sodorjuk. Derelyevágó-
val téglalap alakúra vagdossuk, közepét kétszer bevágjuk úgy, 
hogy a szélekkel párhuzamos legyen. Forró olajban kisütjük, és 
még melegen porcukorral meghintjük.

Farsangi részeges csirke
Hozzávalók: 
1 közepes csirke, 10 dkg vaj, 3 dl száraz fehérbor, 20 dkg füstölt húsos 
szalonna, majoránna, őrölt bors, só

Elkészítés: 
A csirkét megmossuk. Kívül-belül besózzuk: belsejét majoránnával 

és borssal, külsejét őrölt borssal fűszerezem. Egy magas falú tepsibe 
helyezzük, leöntjük, a felolvasztott vajjal, aláöntjük a bort, fóliával le-
takarva pároljuk. Amíg párolódik, a szalonnát vékonyra szeleteljük. 
Amikor a csirke megpuhult, teljesen betakarjuk a szalonnaszeletek-
kel, ropogósra sütjük, burgonyapürével tálaljuk.

Savanyú becsinált leves
Hozzávalók: 
40 dkg sertéshús, 10-10 dkg sárga- és fehérrépa, 5 dkg zeller, 5 dkg 
karalábé, egy csokor petrezselyem, 2 tojássárgája, 2 dl tejföl, 1-2 evő-
kanál olaj, ecet és só

Elkészítése: 
A kockákra vágott ser-

téshúst kevés olajon meg-
pirítjuk, majd sózzuk, 
és felengedjük körülbe-
lül 1,2 l vízzel. Amikor 
a hús félig puhára főtt, 
hozzáadjuk a felkocká-
zott zöldségeket, a vágott 
petrezselymet, és puhára 
főzzük. Ezután a levest le-
vesszük a tűzről, és bele-
keverjük a tojássárgájával 
elhabart tejfölt, végül pe-
dig kevés ecettel enyhén 

Farsangi narancspuncs
Hozzávalók: 
0,5 liter fekete tea, 3-4 szelet friss gyömbér, 5 szem szegfűbors, 3 
szem szegfűszeg, 1 rúd fahéj, 0,5 liter frissen facsart narancslé, 
fél citrom leve, 5 dkg méz, 1 vaníliarúd, 0,25 dl rum

Elkészítés: 
A teát egy lábosban felmelegítjük. Beleszórjuk szegfűborsot, 

szegfűszeget, egy egész rúd fahéjat, és a gyömbérszeleteket, vé-
gül a vaníliarúd kikapart magját és a rudat is belerakjuk a forró 
teába. Negyed órát hagyjuk ázni a fűszereket a forró italban.Hoz-
záadjuk a frissen facsart narancslevet, a fél citrom levét és a mé-
zet, belekeverjük a rumot. Tálaláskor a poharat díszítsük barna 
cukorral és narancskarikával.
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Farsangi fánk
Hozzávalók: 
50 dkg liszt, 3 ek porcukor, 5 dkg vaj, 1 db tojás, 3 db tojássárgája, 
1 csipet só, 2,5 dkg élesztő, 2,5 dl tej, 1 db citrom reszelt héja, 1 ek 
rum, 1 csomag vaníliás cukor, 1 l olaj

Elkészítés: 
A langyos tejben 1 ek porcukorral felfuttatjuk az élesztőt. A liszt-

hez hozzáadjuk a tojást és a tojássárgákat, a maradék porcukrot, 
sót, felfuttatott élesztőt, rumot, vaníliás cukrot. Alaposan össze-
dolgozzuk, majd hozzáadjuk a felolvasztott vajat, és kb. 10 perc 
alatt kézzel vagy géppel fényesre dagasztjuk. Ezután letakarva, 
meleg helyen kb. 1 óra alatt másfélszeresére kelesztjük. Lisztezett 
deszkára borítjuk, és kézzel ujjnyi vastagra nyújtjuk, kiszaggatjuk.  
Konyharuhával letakarva még legalább fél óráig pihentetjük. Az 
olajba 4-5 db-ot teszünk, lefedjük, közepes lángon sütjük, majd 
megfordítjuk és fedő nélkül sütjük. Lekvárral, porcukorral tálaljuk.

Kolbászos-túrós pogácsa
Hozzávalók: 
50 dkg liszt, 25 dkg túró, 20 dkg margarin, 2 tk só, 2 tojás, 2 ek tej-
föl, 3 dkg élesztő, 1 dl tej, 15-20 dkg füstölt kolbász

Elkészítés: 
langyos, cukros tejeben felfuttatjuk az élesztőt. A liszttel ösz-

szegyúrjuk a sót, margarint, túrót és az apróra darabolt kolbászt. 
Hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, egy tojást, a tejfölt és jól össze-
dolgozzuk. Egy órát pihentetjük, majd ujjnyi vastagra nyújtjuk, 
éles késsel berácsozzuk a tetejét, szaggatjuk. Tepsibe rakva, leta-
karva még 30 percig kelesztjük, majd felvert tojással megkenjük 
a tetejét. Előmelegített sütőben, közepes lángon 15-20 perc alatt, 
szép pirosra sütjük.

Farsangi sonkás kifli 
Hozzávalók: 
30 dkg tehéntúró, 20 dkg sonka, 30 dkg finomliszt, 25 dkg marga-
rin, 1 csomag sütőpor, 1 db tojássárgája, só ízlés szerint

Elkészítés: 
A tésztához összegyúrjuk az alapanyagokat (ha nagyon száraz, 

nehezen áll össze, egy kis tejföl adható hozzá), utána vékonyan ki-
nyújtjuk, és háromszögeket vágunk belőle. Ráhelyezzük a sonkát 
és feltekerjük a hosszabbik oldalától kezdve.

Sütés előtt megkenjük tojássárgájával. Előmelegített sütőben 
aranybarnára sütjük.

Hozzávalók: 
1,5 kg füstölt sertéscsülök, 4 db babérlevél, 2 ek ecet, 1 tk cukor, 3 ge-
rezd fokhagyma, 2 dl sör 

Elkészítés: 
Tegyük a füstölt csülköt egy fazékba, engedjük fel vízzel, hogy ellepje.
Tegyük bele a babérlevelet, ecetet, cukrot, fokhagymát, majd közepes 

lángon főzzük lefedve kb. 1,5-2 órát, majd hőálló üvegtálba, öntsük alá 
a sört és tegyünk hozzá a főzőléből is. Süssük szép pirosra és ropogósra 
úgy, hogy közben többször meglocsoljuk az alatta levő pecsenyelével

Sülve-főve csülök
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Film készül John Lennon és Yoko Ono szerelméről
A szeretetről, a bátorságról és a felelősségteljes életről szól majd azzal a szándékkal, hogy inspirálja a mai fiatalokat. 
Hogy legyen világos elképzelésük arról, milyen világban akarnak élni, és álljanak is ki érte. A producer maga Yoko Ono, 
a forgatókönyvet a Mindenség elmélete című filmet is jegyző Anthony McCarten írja. Lennon és Ono 1969. márciusában 
házasodott össze Yoko-val, és 11 évig, Lennon haláláig voltak együtt jóban-rosszban.
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Paparazzi

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!

Dögösek plus size férfi modellek
Közel egy évvel ezelőtt 

szerződtette egy modellügy-
nökség az első plus size fér-
fi modellt. Azóta a számuk 
igencsak megszaporodott, 
imádja őket a női és a férfi 
közönség is. Nem is csoda, ta-
lán kevésbé szálkásak, mint 
modelltársaik, de annyira 
emberiek és annyira helye-
sek, hogy csak szeretni le-
het őket. Habár igazán nagy 

divatcégek még nem nyitot-
tak a plus size férfiak felé, 
de ha belegondolunk, hogy 
a plus size nők is mennyire 
lassan váltak elfogadottá a 
divatiparban, akkor nem is 
csodálkozunk rajta. Mi min-
denesetre alig várjuk, hogy 
ők is foglalkoztassák ezeket 
a helyes pasikat. 

Zach Miko  volt az első plus 
size férfi modell a világban. 

A 198 centiméter magas, 124 
kilós Mikót a férfi Ashley Gra-
hamként emlegetik.

Harvey Guillen  gyerekszí-
nészként kezdte a pályáját, 
és ma is a színészkedés szá-
mára az első. De mióta kinőtt 
a ducikisfiú-szerepekből, és 
rárakódott egy kis sárm, plus 
size modellként is tökéletes 
megállja a helyét. (forrás:  
life.hu)

A magyar Coca Cola 
cukrosabb, mint az osztrák

Amit eddig is sejtettünk, 
azt most megint megerősí-
tették: hiába az azonos név, 
nem ugyanazt a terméket 
árulják a nagy élelmiszer-
láncok Magyarországon, 
mint tőlünk nyugatra. A na-
pokban a szlovák agrártár-
ca hívta fel erre a figyelmet, 
majd a Magyar idők kérdez-
te meg a hazai Földműve-
lésügyi Minisztériumot. 
Ott közölték: a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (Nébih) 
nemrég 24-féle azonos, 

vagy nagyon 
h a -

s o n -
ló  t e r -
m é k m i n t á t 
hasonlított össze érzékszer-
vi tulajdonságaik, összeté-
telük és a jelölésük alapján.  
Az eredmény sokkoló - még 
a Coca Cola is más Magyar-
országon, mint tőlünk nyu-
gatra. Az idehaza kapható 

Coca Cola például cukro-
sabb (0,6 százalékkal), mint 
az osztrák, és az olcsóbb, 
kukoricaalapú édesítő fel-
használásával készítik. Az 
illata kevésbé telt, kevésbé 
összetett, ami eredhet a fel-
használt aromák különbsé-
géből. A Nesquick kakaópor 
magyar változatának illa-
tában és ízében a kakaós 
jelleg gyengébb, főként az 

édes íz dominál, az 
osztrák íze harmo-
nikusabb, a kaka-

ós illat in-
tenzívebb. 
A kontroll 
szerint a 

Nutel la 
m o -
gyoró-

krém állaga 
például jóval kevésbé volt 
lágy, kidolgozott. Az itt-
hon kapható Paula puding, 
Landliebe tejberizs, Actimel 
joghurt ital egyértelműen 
más, mint osztrák testvére. 
(forrás: offmedia.hu)

1 tonnás házi kedvenccel  
él együtt a házaspár 

Az Egyesült Államok-
ban élő Ronnie és Sherron 
Bridges különleges házi-
állata egy bölény, ame-
lyet ráadásul a házukban 
tartanak. Az 1134 kilós 
állat többször kis híján 
agyonnyomta őket, en-
nek ellenére imádják, és 

semmiért sem válnának 
meg tőle. A Vadállatnak 
becézett 11 éves négylábú 
velük reggelizik, együtt 
nézik a westernfilmeket 
a tévében, sőt még olvas-
nak is neki, hogy köny-
nyebben elaludjon. (for-
rás: borsonline.hu)

Zach Miko  Harvey Guillen
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MÓRI SÍRKŐ

8060 MÓR Bajcsy Zsilinszky utca 4.
Mobil: 06-20/929-9501 • 06-30/583-0800

 gránit, márvány,  
műkő, síremlékek

  kripták, urnák 
készítése

  régi sírok felújítása, 
betűvésés
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Szimpla gránit sírkő 250.000 Ft-tól
Dupla gránit sírkő 470.000 Ft-tól

Tervezéstől a kivitelezésig!

Gránit és műkő síremlék készítés

Michael Jackson egykori 
producere levelében méltatja 
Radics Gigit, a Dal2017 dön-
tősét és ’See it Through’ című 
dalát. Az immár 28 Grammy-
díjjal rendelkező Quincy Jo-
nes úgy fogalmaz: az énekes-
nő szerzeményének minden 
részlete tökéletes, az énekes-
nő lehengerlő énekhangja pe-
dig egyszerűen elvarázsolja 
őt, ezért támogatásáról biz-
tosítja. „Az, hogy Quincy 

Jones pedig maga ír nekem 
levelet és biztat, külön meg-
tiszteltetés, fel sem fogom 
– mondta Radics Gigi, aki a 
döntőbeli változtatásokról is 
beszélt. – A ruhám lesz még 
különleges. A letisztultság, 
az őszinte érzések színeként 
választottam a fehéret, mivel 
ez jól illeszkedik ahhoz, amit 
akkor érzek, amikor éneklem 
a „See it Through”-t. (forrás: 
ripost.hu)

A vattacukor újjászületése
Na kinek volt még a ked-

vence a vattacukor gyer-
mekkorában? Biztosan 
sokan vannak ezzel így, 
különben hogyan is rajong-
hatnának több ezren eze-
kért a fotókért, amelyek egy 

ausztrál édességboltban ké-
szültek? Fluffë névre hallgat, 
és Sydneyben található az a 
boltocska, ahol ezeket a desz-
szerteket meg lehet kóstolni. 
A koncepció egyszerű, bár-
mi is a kívánság, abszolút 

kivitelezhető, de a fő alkotó-
elem mindig a házi készítésű 
vattacukor marad. Képzeljék 
el, hogy milyen illat terjeng-
het ebben a cukrászdában, ha 
már ez a pár fotók is ennyi-
re émelyítő... (forrás: life.hu)

A macska elhagyatottan 
várt gazdira a Baldwin Park 
menhelyen. Egy nap Elaine 

Seamans ment el mellette, 
mire Valentino kinyújtotta 
mancsait a rácson, és a világ 

leghalkabb nyávogását pro-
dukálta. Elaine szerint olyan 
volt, mintha segítségért kiál-
tott volna. Az asszony nem is 
gondolkodott, rögtön elhatá-
rozta, hogy segít az állaton. 
Nem vett fel védőkesztyűt, 
úgy ölelte magához a beteg 
macskát. Valentino a nő vál-
lára hajtotta a fejét, és Elaine 
onnantól tudta, hogy ki kell 
juttatnia őt onnét. Felvette egy 
állatvédővel  a kapcsolatot, el-
vitték a macskát állatorvos-
hoz, aki most már gyógyuló-
félben, jó helyen várja, hogy 
gazdira találjon.

Radics Gigi rajongója 

A macska, akihez senki sem mert  
hozzáérni, végre talált valakit, aki megöleli

Járdába épített jelzőlámpa
Bodegraven városában 

(Hollandia) már tesztelik a 
Plus Lightlines névre hallga-
tó LED-es rendszert, mert so-
kan már fel sem néznek a ha-
gyományos jelzőlámpákra. 
A gyalogoskereszteződések 
biztonságát növelnék a járdá-
ba épített, LED-ekből kirakott 
színes vonallal, ami zölden vi-
lágít, ha szabad az átkelés, és 
pirosan, ha tilos. Igen, az ál-
landóan az okostelefonjukon 
csüngő emberek miatt van er-
re szükség, akik sokszor séta 
közben is csak lefelé, a kijel-
zőre néznek. Őket mentené 
meg a rendszer attól, hogy az 
autók elé lépjenek.
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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.

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

LAKÁS

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

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

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

Havranek utcában 3 szoba nappalis, 80
m2-es, erkélyes, teljeskörűen felújított
lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 23,9
MFt. 06-20/2728-137

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

INGATLAN

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

Szfvár., Széchenyi út 2-4.

Bízza profikra ingatlanügyeit!

Országos Ingatlan Hálózat

• 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

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

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

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

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

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

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

· 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

• Felsővárosban, újszerű, 1+3 fél-
szobás lakás eladó: 24,9 M Ft. Tel:
06-70/716-8655

• Várpalotán, 1 szobás, tégla, felújított,
földszinti lakás eladó: 6,2 M Ft. Tel:
06-70/412-3565

• 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

• Belvárosi, 4. emeleti, 1,5 szobás,
francia erkélyes panellakás eladó:
12,1 M Ft. Tel: 06-70/716-8580

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

• Belvárosban, 2 szobás, felújított
lakás eladó: 14,3 M Ft. Tel: 06-
70/412-3260

• Kisfaludon, 2 szobás, jó állapotú
önálló családi ház eladó: 19,5 M Ft.
Tel: 06-70/412-3260

Egyszintes, 2001-ben épült, 120m2-es
családi ház belváros közelében, Székes-
fehérváron 38.000.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S848,
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

JÁRMŰVEK

Klasszikus, szocialista motorokat
(Jawa, Simson, MZ, Pannónia),

illetve 1983-as évjáratig autót
vásárolnék 600 000 Ft-ig.
Telefon: 06-30/653-4024

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Hajdúszoboszlón, frekventált helyen
40 m2-es, kétszobás nyaraló (faház)
190 m2-es telken, közel a fürdőhöz ela-
dó. Irányár: 7,2 MFt. 06-20/280-7399

Pátkán zártkertben eladó 450 négyszö-
göl telken, téglából épült hétvégi ház.
Víz, villany van. Tel:06-70/611-7118

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

Régi motorokat, autókat keresek gyűj-
teménybe. Akár hiányosat is, alkatré-
szeket is. 0620-936-1244

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

Jawa, CZ motorkerékpárokat keresek.
Telefon: 0620-936-1244

Egyszintes, 2009-ben épült, 163m2-es
családi ház Szabadbattyánban
34.500.000Ft www.otlethazingatlan.hu
Kód:V3353 tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

TELEK

Káptalanfüren 555m2-es saroktelek
összközműves utcában, vízparttól 10
percre eladó. Érd.:06-70/605-0558, 06-
70/618-2084

Iszkai úton telek faházzal eladó. Víz, vil-
lany van. Tel.:06-20/317-0489

Zártkerti ingatlanok 1,4 M Ft-os irány-
ártól eladók. Tel: 06-30/438-0440

ÁLLÁST KERES

Takarítást, idősek gondozását (takarí-
tás, bevásárlás, kisebb házkörüli mun-
kák) vállalom. 06-70/414-8249

Középkorú keresztény hölgy vállalja
időskorúak gondozását, betanított mun-
kát, takarítást. 06-30/911-4436

ÁLLÁST KÍNÁL

Takarítónői, ápolónői állást keresek
tel.:06-70/553-8287

Útépítésben, közműépítésben jártas

építésvezetőt,
művezetőt
keresünk felvételre.

Jelentkezni szakmai önéletrajz
megküldésével lehet a

grabarics.sandor@pont-plan.hu
címen.

Cégünk dunaújvárosi telephellyel
rendelkezik, de munkahelyeink

országos kiterjedtségűek.

SZOLGÁLTATÁS

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

Hege Gold Ekszeruzlet

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

Törtarany és ezüst felvásárlás, beszámítás.

HEGEÓRÁS
ÉS ZÁLOGHÁZ

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

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

Vállalkozás előkészítői
munkakört hirdetünk út,
közműépítési ismeretekkel
költségvetések, pályázatok

készítésére.
Munkavégzés helye dunaújvárosi

irodánk, részben otthoni
tevékenység ismegoldható.
Jelentkezni rövid szakmai
önéletrajz megküldésével a

grabarics.sandor@pont-plan.hu
címre. 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

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

Kemencék, tégla-
tömegkályha, csempekályha,

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

Építőipari cég jogosítvánnyal rendelke-
ző, víz-gáz-fűtésszerelőt (akár kezdőt is)
és segédmunkást keres.
Munkavégzés csak Fejér megye terüle-
tén.
Érdeklődni: 22-796-137

Kajászói élelmiszerüzletbe szakképzett,
gyakorlattal rendelkező munkavállalót
azonnali kezdéssel felveszünk. Érdeklőd-
ni a horvathp@mecsekfuszert.hu vagy a
30/640-6754 telefonszámon.

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

Németországi idős gondozás. Német-
országi gondozási munkára keresek
munkatársat. Bejelentett munkahely,
indulás február 28. Füleki György
06/70/654-0054

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

Székesfehérvári cég keres műszaki
képesítéssel rendelkező gépbeállítót
egy műszakban. Érdeklődni lehet: 70/
630-1230 melitta.ducsai@opuswork.eu

Építőipari Kft. homlokzatszigetelést,
generálkivitelezést, átalakítást, építést,
felújítást, ácsmunkát vállal. Tel.:06-20/
2499-570

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

Székesfehérváron, környékén bérelnék
házrészt, melléképületet, gazdasági
épületet raktározás céljából. 06-70/
2070585

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

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

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

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

Nyolcvanezer forint havi törlesztéssel
lakható ingatlant vásárolnék, eltartást
vállalnék. 06-30/218-6994

GARÁZS

Palotavárosi őrzött garázstelepen sze-
relőaknás garázs eladó. Érdeklődni: 06-
30/758-3089

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

Villanyszerelés, vízszerelés korrekt
áron, garanciával, megbízható szak-
embertől. 06-30/855-6174

Homlokzatszigetelést, festést, csempé-
zést, járólapozást, parkettázást, gipszkar-
tonozást, kőműves munkát vállalok
tel.:06-20/2499-570

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

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

Nonstop duguláselhárítás, víz, fűtés
szerelés. Hívjon bizalommal! 06-20/
284-524

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

CSALÁDI HÁZ

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

Öreghegy frekventált helyén 4-es sor-
ház első 120 m2-es lakása (2 szint
+pincével, garázzsal) eladó 26,9 MFt
tel.:06-30/859-7354

Székesfehérváron, Videoton közelében
kétszintes családi ház eladó. Irányár: 41
MFt. Tel.:06-20/279-8074

Feketehegy belterületén 800 m2 telek,
50 m2 téglaházzal eladó. Irányár: 9,9
M Ft. Tel: 06-30/438-0440

KIADÓ INGATLAN

Palotavárosban egyedi fűtésű 54 m2-
es lakás I.emeleten kiadó. 80.000 Ft
+rezsi tel.:06-30/329-7364

OKTATÁS

Sarló utcában 1,5 szobás lakás nemdo-
hányzó párnak hosszútávra kiadó
tel.:06-30/394-6295

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
március 11-én.

Számlaképes albérletet keresünk, 1,5
szobás, bútorozatlant, 70.000 Ft +reszi-
ig. Tel.:06-70/387-4932

TanfolyamokSzékesfehérváron:
Svédmasszázs március 24–25–26.
Menedzser+mézes február 26.
Indiai fejmasszázs április 9.
Köpöly, moxa, fülgyertya június 10–11.
Bach virágterápia május 6–7.

www.egeszsegstudio.co.hu
70-774-3089

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)

Diákokat keresünk székesfehérvári
céghez több gyakornoki pozícióba: gé-
pészmérnök, informatikus, pénzügyi te-
rületre. Érdeklődni: 70/631-9440
, erzsebet.nagy@opuswork.eu
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VEGYES

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

JUHÁSZOTL
Teljes körű lomtalanítás,

takarítás, költöztetés, épületek
bontása, hagyaték felvásárlás

06-30/814-1325
Eladó háromágú csillár, 12 személyes
étkészlet, virágállvány, Garzon gáztűz-
hely 2 db palackkal, kinyítható asztal
duplalappal 6 db kárpitozott székkel.
06-20/551-7912

Könyveket, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, festményeket, órákat, képeslapo-
kat, egyéb régiségeket komplett hagya-
tékokat vásárolok. 06-20/415-3873
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Termelői méz akár házhoz szállítással
eladó. Akác, hárs, repce krém, virág-
méz. Ár: 1500ft/kg-
tól.Tel.:06203439222

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

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogókat,
kalapácsokat, satukat, menetfúrókat,
fejszéket, kertiszerszámokat, eszterga-
késeket vásárolok. 06-20/415-3873

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

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

ÁLLAT
Minőségi hasított tűzifa kapható akác,
tölgy, bükk. Hétvégi szállítással Ár:
10500-14500-ig Ft/m3 Tel: 20/428-6381Lovat veszek, öreget, selejtet is. 06-30/

729-9170, 06-70/362-6325, 06-20/
493-4607

Afrikai trófeákat, szarvas agancsot
vásárolok saját részre hagyatékból 06-
30/729-9170, 06-20/493-4607

Fogsor készítés garanciával
30 éves gyakorlattal

06209566367, 22309681

Babakocsi német gyártmányú megkí-
mélten, ugyanitt 400 literes fagyasztó-
láda eldók. Tel.:06-20/236-9854

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

GIPSZKARTONOZÁS
TROCKENBAU.
Wir macht was ist ihre traum.

Vállaljuk családi házak, intézmények,
ipari létesítmények belsőépítészeti

kialakításait, egyedi elképzelések alapján is.
Tel: 36-30/285-7255, lazazsolt11@gmail.com

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

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítással!

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

06-30/9304-789

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

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

06-30/703-2558

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

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

Redőny, szúnyogháló készítés,
javítás, gurtnicsere.

06-30/787-1859
albaredony.huREDŐNY JAVÍTÁS

06-30-850-8000

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

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

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

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.

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

Lapostetők, garázsok szigetelése. La-
postetők utólagos hőszigetelése. Garan-
ciával, referenciával! 06-70/6455-572

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár László 06-
70/206-3759

TÁRSAT KERES

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

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

Fiatalos hölgy ismerkedne férfival 80
éves korig tel.:06-30/350-7972

35-40 éves hölgyeket keresek komoly
kapcsolatra tel.:06-20/4979-109

BÚTOR

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

Bútorok áthúzása, javítása
rövid határidővel.
06-70/368-5696

GÉP, SZERSZÁM

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

RENDEZVÉNY

Farsangi mulatság lesz a Jancsár Ho-
telbe Molnár István zenésszel február
19.-én. Beke István 06-20/617-5631

Gyászjelentését, megemlékezését, köszönetnyilvánítását megjelentetheti nálunk! Színes fotóval is!
Forduljon bizalommal hozzánk, részletekről érdeklődjön személyesen irodánkban.

Székesfehérvár, Szent István tér 1.

Fájó szívvel emlékezünk
X…….. Y………

halálának 4. évfordulójára.
Szerető családod

Köszönetet mondunk
 mindazoknak, akik 

felejthetetlen halottunk,
X……. Y…….

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, és a család

 fájdalmában részvéttel 
osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

felejthetetlen halottunk,
X……. Y…….

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, és a család

 fájdalmában részvéttel 
osztoztak.

Gyászoló családFájó szívvel emlékezünk
X……. Y…….

halálának 1. évfordulójára
március 13-án

„Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet.

Szorgalom és munka volt
 az életed.

Mindent megadtál,
 ami Tőled telhetett, de a

legnagyobb volt 
a Te szereteted.”

Emléked örökké megőrizzük.
Bánatos feleséged 

és lányaid

Fájó szívvel emlékezünk
X……. Y…….

halálának 1. évfordulójára
(1958-2014)

„Egy éve már, hogy
 Hozzád a temetőbe járunk,

megnyugvást lelkünkben még 
ma sem találunk.

Sírod előtt állunk, talán 
Te is látod,

körülötted van ma is szerető 
családod.

Hiányzol nagyon,
 soha nem feledünk,

emléked örökké él bennünk.”
Szerető családja

FOTÓ
HELYE

Fájó szívvel emlékezünk

X……. Y…….
halálának 10. évfordulójára

„Már 10 éve pihensz a néma hant alatt,
a végtelenség őrzi csöndes álmodat.

Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap, de a szívünkben élsz
és végig ott maradsz.”

Szerető testvéreid és családjuk

SZÉKESFEHÉRVÁR 2014. március 28., 13. hét
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 6. oldal

 8. oldal

A hosszú élet titka

 Befektetési arany eladás! 
Budai út 9-11. 

Tel.:22/390-237; 06-20/9808-459.

Arany - Numizmatika
Régi pénzek, érmék, 
érmegyűjtemények, 

törtarany, ezüsttárgyak 
vétele készpénzért. 

Oblat Zsolt Gold Ékszer-
Numizmatikai Szaküzlet

Tervezi a jövőt, élni akar. Özv. Kiss 
Balázsné hosszú életének titka egész 
életének menetében rejlik.  3. oldal

ÓRIÁS BOLT
Extra nagy méretű férfiruhák 

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

Nyitva tartás:
H-P 9:30-17:30
Szo 9:00-12:00
Székesfehérvár Kégl Gy. u. 2. 

Illetékhivatal utcája

Megérkeztek a 2014 év 
tavaszi modelljei:
-ingek, vizálló dzsekik, 
vászon nadrágok
Egyes ingek 

50%-os 
árengedménnyel. 

Akció időtartama: 2014.03.14-től 04.30-ig

Ivóvíz: az átlátszó 
arany... 

 4. oldal

Kert(sz)építés 
kövekkel

al

2014 az 
okoskütyük 
éve lesz! 
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vicc

Egy székely bácsika megy szekérrel a göröngyös úton. Arra bringázik egy fiatal, formás menyecske. 
Nagyon hepe-hupás az út, hát a menyecske felborul, és kilátszik mindene. Amint mellé ér az öreg, így szól:
- Látja bácsikám, hogy milyen pechem van?!
Erre az öreg:
- Láttam amit láttam, de ezt nálunk máshogy híjják.

A pszichológushoz bejelentkezik a fiatal mama.
- Doktor úr! Azt hiszem, túl szigorúan neveltem a gyerekeket, és most nem tudom, mit csináljak.
- Asszonyom, miből gondolja, hogy baj van a gyerekekkel?
- Hát csak abból, hogy amikor mások a nevét kérdezik, az válaszolja: Károlyka Nemszabad.

Nagyné hétfőn reggel ágyba viszi a férjének a 
kávét és az újságot.
- Drágám, nézd meg a mai horoszkópodat! 
Nekem úgy tűnik, jobb, ha ma fel sem kelsz.

Aki azt mondja, hogy a házasságban a felek 50-50 
százalékban szólnak bele a dolgok alakulásába, az 
valószínűleg két dologgal nincs tisztában:
1. A nőkkel.
2. A tört számokkal.

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

caraván használtruha kereskedés
székesfehérvár, sütő utca 2-4.

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

TAVASZI ÁrucSere!!! 02.20. héTfő
TAVASZI gyerekruhA VÁSÁr 990 fT/kg, kb.: 50-150 fT/ db                

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

02.23. cSüTörTök

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

TAVASZI exTrA kAbÁTVÁSÁr dArAbÁron (felnőTT éS gyermek)             
02.21. kedd

TAVASZI exTrA éS SporTcIpő VÁSÁr                                                               
02.22. SZerdA

TAVASZI VegyeS ruhAVÁSÁr 990 fT/kg, kb.: 150-450 fT/ db                             
02.23. cSüTörTök

exTrA lAkÁSTexTIl VÁSÁr dArAbÁron                                                             
02.24-25. pénTek- SZombAT

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

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

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

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

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

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

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

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

Ács- és alpinista 
munkák kivitelezése

Érvényes: 2017.02.17-03.12-ig.(Részletek az üzletben.)

A Fô utcai Férfi Divat üzletben

TÉL VÉGI KÉSZLETKISÖPRÉS!

20-30-50 % kedvezmény!
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