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Aranyere van? 
Fél a mûtéttôl?
Hívjon bizAlommAl!  

Aranyér és más  
végbélbetegségek mûtét 

nélküli ambuláns kezelése 
Székesfehérváron.

bejelentkezés:

06-30-868-0244
www.aranyeresseg.hu
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Aranyér és más végbélbetegségek 
egyénre szabott gyógyítása

 Székesfehérváron, 
az Év Magánrendelőjében.

Szfvár., Távírda u. 25. (Falköztől 3 méterre!)
Nyitva: H-P: 930-1730, Szo: 900-1300, V.: zárva

Megbízható márkák: Josef Seibel, EMIS, ANIS stb.

Péli  Bôrcipô  
Bolt

 SzezonnyiTáSi  
akció!!!

Tavalyi Szandálmodellek  
20% kedvezménnyel

Keressen a facebookon: 
Bőrcipő Péli

Női és férfi, alkalmi, kényelmi bőrcipők,  
szandálok, papucsok, mennyasszonyi cipők  
apró és nagy lábaknak is! (női: 33-42-ig, férfi: 39-50-ig)

Akció ideje: 2017.03.10–03.17-ig

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

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 

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

Ha egy üzlet egyszer beindul...AUTÓ VILÁG
8-9. oldal
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Hírek
Információk

Március 15-i program
A Palotavárosban 9 órától a Huszártáborban öltözet- és felszerelés bemutatókat, lópatkolást láthatnak az érdeklődők, 
a hagyományos József-napi vásár - őstermelőkkel, kézművesekkel - egész nap tart a Belvárosban. A gyerekeket kre-
atív foglalkozások várják tíz órától: gyékénykardot, hozzá sodrott övet, kardtartót, de büröktrombitát és csuhédíszes 
kokárdát is készíthetnek, vagy akár az ólomkatona-öntést is kipróbálhatják a Városház téri játszóházakban.

PERFEKT MÓR BT.
perfekt.mor@gmail.com
www.perfektajto.hu

AJTÓFELÚJÍTÁS
bontás nélkül rövid határidővel!

Régi ajtók?
Újra szép lesz akár 1 nap alatt!
ü nem kell többé festeni
ü bontás és törmelék nélküli megoldás
ü könnyű ápolás, ütés- és kopásállóság
ü  saját gyártású minőségi alapanyagok, 

több mint 1000 modell

Gyors, tiszta, tartós és sílusos

Nyitott kapuk napja
2017. március 24-25-én 9-17 óráig
2017. március 26-án 9-12 óráig
Tekintse meg Ön is bemutatónkat 
műhelyünkben Mór, Velegi u. 2. 
(volt Csepeli Fémmű területén).

További szolgáltatásaink:
–  régi fa ablakok felújítása (hőszigetelt üveg 

beépítése, mart gumi szigetelés)
–  műanyag, fa nyílászáró csere
–  redőny, szúnyogháló
–  konyha, irodabútor, szobabútor, 

beépített szekrény egyedi méretre gyártása

Hívjon most!  06-20/224-1772 

VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.

Az alábbi pozícióba 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

TETŐ FELÚJÍTÁS

PALA-, LAPOS-
CSERÉPTETŐK

FELÚJÍTÁSA
már 1.500 Ft/m2-től
12 év garanciával,

referenciákkal.

Telefon: 30/606-6733
TETO-SZIGETELES.HU

Pompeji márciustól Gorsiumba költözik 
Látványos és grandiózus ki-
állításra készül a Szent Ist-
ván Király Múzeum. Márci-
us végén nyílik ugyanis a táci 
Gorsium látogató- központban 
a Pompeji - Élet és halál a Ve-
zúv árnyékában című tárlat. 
A kiállítótérben a falak már 
pompeji vörösben pompáz-
nak, hetek óta folyik a munka. 

A műtárgyak hétvégén érkez-
nek Szegedről. A kiállítás be-
mutatja az egykor virágzó vá-
ros katasztrófáját, az emberek 
életét, mindennapjait vagy ép-
pen a gladiátorok világát. A ki-
állítás törzsanyaga a romváros 
feltárásának anyagát őrző Ná-
polyi Régészeti Múzeumból 
érkezett Magyarországra.

Évadnyitó a Katonai Emlékparkban
Március 11-én, szombaton 
tartják a hagyományos évad-
nyitó rendezvényt Pákoz-
don. 9.45 órakor a MATASZ 
Emlékfutás résztvevői érkez-
nek meg az Emlékparkba, 
ezt követően kezdődik 10 
órakor az ünnepség, mely-
nek keretein belül átadják a 
Katonai Emlékparkért em-
lékérmet, majd kiállítás nyí-
lik „Együtt- Szövetségben” 

– NATO szervezetek Ma-
gyarországon címmel. Az 
Emlékpark 2017-ben is több 
újdonsággal várja a látoga-
tókat. A kiállítás megnyitó-
ja után a résztvevők sétát te-
hetnek a parkban a KEMPP 
applikáció segítségével, 
majd megtekinthetik a „Ka-
landút” Raptor Laser tag (lé-
zerharc) pályát és a Barátság 
kemencét.Iskolai beiratkozások 

A 2017/2018. tanévre az általános 
iskolai beiratkozásra 2017. április 
20-án és 21-én 8 órától 19 óráig 
lesz lehetőség. Az első évfolyam-
ra történő beíratáskor a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosító és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, az 

iskolába lépéshez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolást 
kell bemutatni.
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Vegye komolyan!

Amplifon Hallásközpont

Székesfehérvár, Várkörút 46.
Bejelentkezés: 06 22 316 250

amplifon.hu

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
székesfehérvári és környékbeli lakosok számára
2017. március 10-től 31-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Kutatási adatok szerint a magyar lakosság
10 százalékának van vala milyen mértékű
hallás csökke  nése.

A fokozatosan romló hallás az érintet-
teknek sokszor alig tűnik fel, sőt idő vel meg -
szokottá is válhat ez az állapot. Aki rosszul
hall, hajlamos lehet akár a kör nyezetét is hi-
báztatni: sutyorognak, nem beszélnek ért he -
tően, hadarnak. Az ebből eredő konflik tusok,
sér tettség, a meg nem ér tett ség akár a hoz-
zátartozóktól való elfordu lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg   nö ve kedett
járműforgalom követ kez té ben az autó vezetés
és a gyalogosként való köz lekedés egyaránt
maxi mális oda figye lést igényel. Hogy meg -
előz zük a bal ese teket az utakon, pontosan kell
hallanunk, milyen irányból jönnek az autók, a
bu szok, a ke rék  pá rosok vagy éppen a gya lo go -
sok. Ahhoz, hogy a hang irá nyát meg tudjuk ál-
lapítani, működnie kell az úgy nevezett tér-
beli hallásunknak. Ennek alapvető felté tele
pedig az, hogy mindkét fülünkkel tökéletesen
jól hall junk. Ebből követ ke zik, hogy számos
kisebb-nagyobb bal ese tet el lehetne ke rülni,
ha a hallás prob lémá kat időben kezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen kör nye zet ből
érkező visszajelzések ha té konyan ráirá nyít -
hatják az érintett figyelmét a problé mára, és
így idővel talán elfogadja, hogy segítségre van
szük sége. Ha már eddig eljutottunk, ne en-

gedjük el sze rettünk, isme rősünk ke zét:
kí sér jük el a hallás vizs gá latra, várjuk meg
vele az eredményt és segítsük őt a hallás -
javító esz köz kiválasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell ta nulni
hallani, és ezt csak türe lem mel, gyakorlás-
sal érhetjük el. Sokszor a hoz zá tar to zók
sze re pe legalább olyan fontos, mint a jól
beállított halló ké szülék rend  szeres vise -
lése, főleg ha idő sebb családtagról van szó;
bizto san mindenkinek a családjában van
valaki, akinek szüksége van figyelemre, biz-
tatásra, hogy meg tegye az első lépést. A
hallás vizsgálatra nem kell várni; min-
denki egyéni időpontot kap az Ampli-
fonnál, és sze mély re sza bott audio lógiai
ellá tásban részesül.

Érde mes tehát most be je lent  kezni a
06 22 316 250-es telefonszámon.

Működő térbeli hallással biztonságosabb
az utcai közlekedés.

Segítsünk neki!
Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája
van, de homokba dugja a fejét?
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 Biztosan mindenki beszélgetett már arról, hogy 
manapság mi az, amibe még érdemes belevágni. 
Óhatatlanul felmerül: mi a siker titka?

Egy vállalkozás indítás ne-
héz feladat, akár rendelke-
zünk már üzleti tapasztalat-
tal, akár nem. S egy csomó 
kérdés azonnal előtolakszik...

A legfontosabb kérdésünk 
önmagunkhoz legyen: sze-
retjük-e igazán azt a vállalko-
zást, amit indítani akarunk? 
Ha utánaolvasunk a nagy vi-
lágmárka-alapítók gondolata-
inak, szinte egytől egyig mind 
azt vallja: szereti az üzletét az 
első pillanattól kezdve, mintha 
csak a gyermeke lenne. 

Ha a válaszunk egyértel-
mű igen, akkor élvezni fog-
juk a munkát, s mindent meg 
fogunk tenni érte. 

Kinek és miért?
El kell döntenünk, hogy 

kiknek szeretnénk eladni! Ez 
már magában hordozza a siker 
magját. Meg kell tudnunk pon-
tosan határozni, hogy a „mi 
vásárlóink” milyenek. Milyen 
szokásaik vannak, miért van 
szükségük a termékeinkre, 

mennyit fizetnének érte, mi-
lyen hobbijuk van, milyen 
életkorúak, hol élnek, mi-
lyen a családi állapotuk. mi a 
„nyomógombjuk”.

Mások fejével
Sok kezdő vállalkozó hibát 

követ el azzal, hogy magából in-
dul ki. Ez nem vezet helyes vála-
szokra. A vevők fejével kell gon-
dolkodnunk, ami lehet, hogy 
merőben más, mint a miénk. 

Sőt manapság már az a mar-
keting felfogás/hozzáállás ter-
jed, hogy a fenti kérdéseknél is 
előrébb való annak meghatá-
rozása, hogy vevőink milyen 
életstílusúak legyenek, milyen 
márkákhoz vonzódjanak. Hi-
szen ma már nem csak ter-
méket adunk el, hanem egy 
életérzést, amely akkor önti el 
vevőinket, ha a termékeinket 
megveszik, használják.

Piac és árak
Sikerünk függ a piacon lévő 

áraktól. A kereskedő számára 

nyilvánvaló a vicc lényege, 
mely szerint a kákán úgy le-
het csomót keresni, ha olcsón 
vesszük és drágán adjuk el. 
Nagyon fontos, hogy felmér-
jük a konkurencia helyzetét, 
az eladási árakat. Ez egy kicsit 
nyomozói munka is. Szüksége 
elvitathatatlan, hacsak nem ta-
láltunk ki valami olyat, amit 
még soha, senki...Ha azonban 
olyasvalamit szeretnénk elad-
ni, ami akár az országos pi-
acon is újdonságnak számít, 
csak a megérzésekre hagyat-
kozhatunk, és azt a kérdést 
kell megválaszolnunk: Vajon 
mennyit hajlandóak fizetni az 
árumért a vevők?

Miben leszek más?
A választ tudnunk kell. 

Anélkül nem ér az egész sem-
mit. Az, amiben jobb vagyok, 
jelent-e valamit a potenciális 
vevőimnek? Minél pontosab-
ban el tudjuk helyezni ma-
gunkat a piacon - ez a pozi-
cionálás - annál egyszerűbbé 
válik később az üzleti lépések 
meghatározása. 

Biztosan mindenki járt már 
olyan sarki kisboltba, ahol a 

boltos már tudja, milyen almát 
szeretünk, vagy éppen milyen 
péksüteményt ugrunk be reg-
gelente, s talán még félre is te-
szi nekünk. Bár nem tud róla, 
de ő már a mikromarketing 
eszközeit alkalmazza és ettől 
lesz egy sikeres bolt tulajdono-
sa. Mert valamiben más... va-
lamitől emlékezetesebb, jobb 
érzés ott vásárolni... Vagy őtő-
le igényelni a szolgáltatását.

Reklám
Már tudjuk, kinek szeret-

nénk eladni, mit és mennyi-
ért, és megterveztük azt is, 
hogyan fogjuk „bejelenteni” 
a piacra érkezésünket, vagy-
is hogyan reklámozunk. Pi-
actól és terméktől függ, de ha 
a nyereség 20 százalékát for-
dítja reklámra a kisvállalko-
zó, nem jár rossz úton. Persze 

vannak olyan időszakok, ami-
kor nincs nyereség - ilyenkor 
is meg kell találni a módját a 
reklámozásnak. A hatékony 
reklámköltségvetés nagysága 
területenként változó. Indu-
ló vállalkozásként irreális azt 
feltételezni, hogy majd reklám 
nélkül is jönnek a vevők.

Szakirodalom
A fenti gondolatok éppen 

csak érintették az üzletindí-
tás mikéntjét... A teljesség igé-
nye nélkül. Hiszen a témával 
foglalkozó szakkönyvekből 
lehet igazán profi tanácsokra 
szert tenni.

Gondolkozni új és új dolgo-
kon soha nem megy veszen-
dőbe... Mindig egy kicsi szikra 
gyújtja lángra a tüzet. 

 - anna - 

Ha vállalkozni szeretnénk



      2017. március 10.  Székesfehérvár és körzete Szuperinfó4

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

AXEL BÚTORÁRUHÁZ
Érv.: Március 10-16.

SHINE vitrinkombináció
LED fénnyel, üvegpolcokkal, 280 cm RAKTÁRON!

119.900 Ft

27.900 Ft66.900 Ft49.900 Ft

álló vitrin
56x200 cm

fali vitrines
143 cm

29.900 Ft

vitrines komód
143 cm

5 fiókos komód
97x206 cm

KASPIAN 
elemes bútorcsalád

CAPS
ifjúsági bútorcsalád

26.900 Ft

akasztós szekrény
80x198 cm

39.900 Ft

íróasztal
120 cm

13.900 Ft

falipolc
120x40 cm

ARIEL gardrób
239 cm

CAPRI gardrób
239 cm

BRAVO gardrób
160 cm

129.900 Ft 129.900 Ft 99.900 Ft 74.900 Ft

SUNSET vitrinkombináció
LED fénnyel, üvegpolcokkal, 270 cm

MATTHIAS U sarokülő
323cm, rugós, ágyazható

MANUELA U sarokülő
362cm, rugós, ágyazható

KARIN sarokülő
270x91x208cm, rugós, nyitható

119.900 Ft

257.900 Ft 177.900 Ft

AKCIÓS 
rugós franciaágy 
160x200 cm

59.900 Ft

JUKKA franciaágy
extra rugós

195.900 Ft

Kárpitozott bútoraink több féle színben is elérhetőek!

VELENCE 
franciaágy
extra rugós
160x200 cm

129.900 Ft
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Állás
Oktatás

MOL sárkeresztesi töltőállomására kútkezeLő és  
eLadó-pénztárOs kollégát keresünk!
Gyakorlat és végzettség nem feltétel, de előny. 
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: petrofullbt@t-email.hu  
„9056” jeligével, vagy a töltőállomáson személyesen, zárt borítékban leadva.

Építőipari Generál kivitelezői cég

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

felvesz hosszú távra.

• kőművest
• burkolót
• villanyszerelőt
• festőt
Bérezés megegyezés szerint.

Székesfehérvári  
szerszámgyártó cég

CNC maróS
szakembereket keres.

Pályakezdők  
jelentkezését is várjuk   

az iroda@szerform.hu címen 
vagy 06-30/279 21 49  

telefonszámon.

HA MUNKÁT KERES VAGY VÁLTANI 
SZERETNE JELENTKEZZEN! 

4-6-8 órás munkavégzésre megváltozott munkaképességű 
álláskeresők jelentkezését várjuk az alábbi pozíciókba 
azonnali kezdéssel:

Küldje el önéletrajzát a 
szekesfehervar@mpme.hu e-mail címre, vagy 

csörgessen meg a +36 20 267 0765 telefonszámon, és 
visszahívjuk!

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
WWW.MPME.HU

A munkaerő közvetítési számunk: 3786-3/2012-0900

• BETANÍTOTT MUNKÁS
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
• UTÓMŰVELETI OPERÁTOR

HA MUNKÁT KERES VAGY VÁLTANI 
SZERETNE JELENTKEZZEN! 

4-6-8 órás munkavégzésre megváltozott munkaképességű 
álláskeresők jelentkezését várjuk az alábbi pozíciókba 
azonnali kezdéssel:

Küldje el önéletrajzát a 
szekesfehervar@mpme.hu e-mail címre, vagy 

csörgessen meg a +36 20 267 0765 telefonszámon, és 
visszahívjuk!

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
WWW.MPME.HU

A munkaerő közvetítési számunk: 3786-3/2012-0900

• BETANÍTOTT MUNKÁS
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
• UTÓMŰVELETI OPERÁTOR

BETANÍTOTT MUNKÁS

KONYHAI KISEGÍTŐ

CNC GÉPKEZELŐ

UTÓMŰVELETI OPERÁTOR

Juttatások:  Versenyképes bér   Utazási költségtérítés   Képzések  Havi bónusz   Családias légkör 

Méréstechnikus (3D) • Fröccsöntő szerszámkarbantartó 
• Fröccsöntő gépbeállító • Tömbszikra forgácsoló

• CAD-CAM Programozó • Operátor 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

Derula Kft. dégi telephelyére 
faipari munkára

 
munkatársakat keres,  

1-2 és 3 műszakos  
munkarendben. 

Jelentkezni emailben:  
gabriella.barna@derula.hu 
és telefonon: 06-25/505-203
Megfelelő létszám esetén 

buszjárat indul

daraboló  
és javító

A világ vezető vulkanizáló szerszám 
gyártója, székesfehérvári üzemébe

SzerSzámjavító 
munkatársakat keres.

elváráS: 
•  Legalább szakmunkás végzettség
•  Jó kézügyesség
•  Szakmai tapasztalat nem 

szükséges.

amit kínálunk:
•  Kiemelkedő bérezés
•  Fejlődési, előrelépési lehetőség
•  Családias bánásmód és légkör.

Jelentkezni szakmai önéletrajz 
elküldésével a hr@himile.eu  

email címen lehet.

Martin Metals Kft. felvesz
állandó délelőttös műszakrendbe,  

az INOTAI ALUKOHÓ területén lévő telephelyére

Raktári betanított munkás
Minőségellenőr

férfi kollégákat
Amit kínálunk:
•  8 órás munkaidő (tartalmaz fél óra reggeli időt)
•  korlátlan tea, kávé, szörp fogyasztás
•  ingyenes munkába járás
•��kimagasló cafetéria, különleges juttatások
•��családias munkahelyi légkör
•��ingyenes továbbképzési lehetőség
•��stabil, hosszútávú munkalehetőség

Amit elvárunk: 

•��becsületes, szorgalmas munkavégzés

Előny: 

•��targoncavezetői, nehézgépkezelői jogosítvány

Érdeklődni lehet: 06-30/3777-411 (munkaidőben)

DR. ENTZ FERENC MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
2481 Velence, Ország út 19. • Telefon: 22/472-270, fax: 22/472-183

E-mail: iskola@entz.hu; honlap: www.entz.hu

www.entz.hu

TANULJ NÁLUNK A 
SZAKGIMNÁZIUMBAN (4+1 ÉV):
•   Kertészet és parképítés ágazati képzés (tagozatkód: 0001)
•   Környezetvédelem, vízgazdálkodás ágazati képzés (tagozatkód: 0002)

SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN (3+2 év):
•   Családi gazdálkodó (tagozatkód: 0011)
•   Dísznövénykertész (tagozatkód: 0012)
•   Gazda (tagozatkód: 0013)
•   Kertész (tagozatkód: 0014)
•   Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó (tagozatkód: 0017) 

Hiányszakma, ösztöndíjas!
•   Virágkötő és virágkereskedő (tagozatkód: 0018) 

Hiányszakma, ösztöndíjas!

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS (2 ÉV):
•   Nappali vagy esti képzési rendszerben, a jelentkezés feltétele:  

iskolarendszerű OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítvány.

FELNŐTTKÉPZÉS:
Folyamatosan, a jelentkezések függvényében: 
• Aranykalászos gazda OKJ 31 621 02
• Méhész OKJ 32 621 02

DR. ENTZ FERENC MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA  
ÉS KOLLÉGIUM VELENCE

Még nem késő változtatni! Válassz induló képzéseink közül!
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Munkahelyvédelem: 900 ezer munkavállaló nyert!
A munkahelyvédelmi 

akció 2013-as indulása 
óta mintegy 500 milliárd 
forint maradt a munka-
adóknál, 2016-ban a prog-
ramban körülbelül 900 
ezer munkavállaló dol-
gozott. A hátrányos hely-
zetűek és a 25 év alatti-
ak foglalkoztatásában is 

pozitív változás tapasz-
talható. Az 55 év feletti, 
tartósan munkanélküli, 
szakképzettséggel nem 
rendelkező, mezőgazda-
ságban dolgozó munka-
vállalók alkalmazása után 
tavaly 142 milliárd forint 
munkahelyvédelmi ked-
vezményt vettek igénybe 

a munkaadók. Ez a ked-
vezmény 2016-ban havon-
ta átlagosan 340 ezer 55 
év feletti dolgozó alkal-
mazását segítette. A 25 
év alattiak foglalkoztatá-
si rátája a kedvezménynek 
köszönhetően tavaly kö-
zel 30 százalékra emelke-
dett, ami jelentős javulás 
a 2010-es adathoz képest, 
amely a 20 százalékot sem 
érte el. A fiatalok munka-
nélküliségi aránya ezzel 
egyidejűleg a korábbi 30 
százalékról 11,1 száza-
lékra csökkent. Jelenleg 
4,3 százalékon áll a mun-
kanélküliségi ráta, ezzel 
Magyarország továbbra is 
őrzi harmadik helyét Né-
metország és Csehország 
után, az európai uniós ál-
lamok munkanélküliségi 
mutatóit összehasonlítva.

6 

Állás
Oktatás

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. 

VT Metal Kft.
Az alábbi pozíciókba keres munkatársat:

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

Feladatok: 
• NC  marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
•  min.  8 ált. végzettség 
•  fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői 

tapasztalat 
•  egészségügyi alkalmasság 
•  3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag (gépkezelői pótlék,  

évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
•  Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
•  Teljesítmény alapú mozgóbér
•  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
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről
•  Ingyenes helyi bérlet

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
•  Ingyenes 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.

Auftragsnummer: 0000360063
AuftragsPosition: 1 

A Benteler Autótechnika Kft. új
munkatársakat keres

betanított munkára
– operátor munkakörbe –

móri munkavégzéssel.

Nagyfokú monotónia tűréssel,
műszaki érzékkel, kiváló látással

rendelkező, 18. életévüket betöltött
jelentkezőket várunk,

akik vállalják a többműszakos
munkarendet.

Amit biztosítunk:
- Alapbér: 780 Ft/óra
- teljesítményarányos prémium:
max. 40.000 Ft/hó

- Cafeteria: 24.500 Ft/hó
(az első teljes ledolgozott hónaptól)

- hosszú távú munkalehetőség
- ingyenes céges buszjáratok
Mór környékéről
Jelentkezni a hr.mor@benteler.com
email címen fényképes önéletrajz

elküldésével lehet.
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Auftragsnummer: 0000360063
AuftragsPosition: 1 

A Benteler Autótechnika Kft. új
munkatársakat keres

betanított munkára
– operátor munkakörbe –

móri munkavégzéssel.

Nagyfokú monotónia tűréssel,
műszaki érzékkel, kiváló látással

rendelkező, 18. életévüket betöltött
jelentkezőket várunk,

akik vállalják a többműszakos
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Amit biztosítunk:
- Alapbér: 780 Ft/óra
- teljesítményarányos prémium:
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-  teljesítménybérrel, műszakpótlékkal  
akár nettó 125.000 forint, 

-  2 hétvégi túlórával  
akár nettó 145.000 forint/hó

betanított munkára
– operátor munkakörbe –

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

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Székesfehérvári depóba

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

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 180.000 Ft
•  Keztőbér: br. 140.000 Ft
•  Jó munkahelyi légkör
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről

Tesztírás: 
2017.03.14. 10 óra

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

Mesterdiplomás egyetemi képzés 
indul ápolóknak
A diplomás ápolók mesterfokú (MSc) képzése megoldást 
jelenthet az egészségügyben tapasztalható szakem-
berhiányra, a szakápolói kompetenciák kiterjesztésével 
javulhat a betegellátás. 
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AKTUÁLIS  
ÁLLÁSKÍNÁLATUNK

• friss eladó
• diszpécser
• pénztár hosztesz
•  alkalmazott  

az önkiszolgáló 
osztályon

• pékcsomagoló 

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:

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

Székesfehérvári, magyar tulajdonú műanyag fröccsöntő  
és szerszámkészítő cég munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

Fröccsöntőgép-beállító 
• (gyakorlott) 3 műszakos munkarendbe

Operátorok 
• 3 műszakos munkarendbe 
• (előnyt jelent: fröccsöntő cégnél szerzett tapasztalat)

Raktáros
• 1 műszakos munkarendbe  
•   (gyakorlott): targoncavezetői jogosítvány és alapvető 

számítógép-kezelési ismeretek szükséges

Amit kínálunk: 
kiváló munkakörnyezet, rugalmas és emberi hozzáállás,  
nagyon jó dolgozói kollektíva, teljesítménnyel arányos bérezés.

Jelentkezését várjuk:
jozsef.fekete@trimetrik.hu, illetve 06-20/823-5115

DEKRA Akademie Kft.

Várjuk jelentkezését:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001),

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002),

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009),

•  Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040)   
OKJ-s tanfolyamainkra,továbbá

• Kazános kötelező továbbképzéseinkre,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamunkra,
• Munkavédelmi képviselő képzésünkre.

Bővebb felvilágosítás:  
DEKRA Akademie Kft., Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu
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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
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

- Tűzvédelmi szakvizsga
- Munkahelyi elsősegélynyújtó
- Munkavédelmi képviselők képzése

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Feladata: egyedi gépek, 
gyártósorok szerelése,
 vázszerkezet gyártása

Elvárás: Géplakatos vagy 
Mechanikai műszerész végzettség

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a pozíció 
megjelölésével principkft@gmail.com  

e-mail címen lehet.

Princip Kft. 

GÉPSZERELŐ:

VILLANYSZERELŐ:
Feladata: Egyedi gépek, 

gyártósorok villamos szerelése
Elvárás: Műszerész vagy 

Villanyszerelő végzettség

Építőipari cég 

kőműveseket és 

segédmunkásokat 
keres székesfehérvári 

és környéki  
munkahelyeire. 

Fizetés havonta  
megegyezés szerint. 

Egész évben,  
folyamatos, bejelentett 

munkalehetőséget  
kínálunk, ehhez  

elvárásaink precíz,  
igényes munkavégzés.

Gyakorlati tapasztalattal  
nem rendelkező,  

pályakezdőket is felveszünk.

Érdeklődni:  
+36 30 373 1237

Megduplázódott 
a katát és a kivát 
választók száma

Az elmúlt három évben a kis-
vállalati adó hatálya alá tartozó 
vállalkozások száma majdnem 
megduplázódott, míg a kisadó-
zók tételes adóját fizetők száma 
közel 120 ezerrel nőtt. 
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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!

TAVASZI NYÁRI GUMI AKCIÓ!
Új és használt  
abroncsok 

8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 30.
Tel.: 06 (22) 379-775  06 (20) 9282-432
www.dhm.hu

VASÁRNApI AKCIÓNK:
Külső-belső kézi takarítás /alkalom 3000 Ft
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15% 25%
45 %kedvezménnyel

- motorkerékpár
- személy és
- kistehergépjármű (3,5 tonnáig)
Car-Man Garage Bt. 
Bosch Car Service
Székesfehérvár, Szárcsa u. 32.
Nyitva: H–P: 8–17-ig • 06-20/561-5949

MeGvárható MűSzaki vizSGa:

Márkafügetlen, teljes körű autójavítás.

Sprint Kft. Székesfehérvár, Balatoni út 19.

06/70/450-0005

Megvárható  

MűSzaKi vizSga 
19 900 Ft

2 fehérvári   nap
2012. március 9.

fehérvári nap
Szerkesztôség, hirdetésfelvétel: Székesfehérvár, Ady Endre u. 15., Telefon:(22) 542-790, Fax:(22) 542-786, e-mail: maraton.fehervar@maraton.plt.hu • Nemes-Bánitzky Beatrix 
lapigazgató • Radácsné Németh Krisztina irodavezető • A lap 2012. 03. 09-i számát szerkesztette: Nemes-Bánitzky Beatrix • ISSN: 1787-4440 • Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió  
 Kiadói Kft. • Felelôs kiadó: Kázmér Judit ügyvezetô igazgató • Heffler György ügyvezetô igazgató • Szabó Miklós ügyvezető igazgató • http://www.maraton.hu • E-mail: maraton@maraton.plt.hu 
Tel./Fax: (88) 583-264, Maraton Lapcsoport Kft. Veszprém, Házgyári út 12. • Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. • 2012. 03. 08. 
Felelôs vezetô: Nagy Attila • Megrendelés száma: SZ 00009/2012. • A lap megjelenik 54 000 példányban • A lap ingyenes • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 
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 Olcsó árak!
Használtcikk üzlet

jó minõségû német bútorok
ülõgarnitúrák, ágyak, szõnyegek, 
szekrénysorok, asztalok, konyhabútorok

Osztotics és Gerhard Kft. 
Székesfehérvár, Szekfû Gyula u. 8.

Tel.: 06 30/682-4606
Nyitva: H-P 9-17-ig, Szo: 9-12-ig

Ebédidõ:12-12.30
www.osztotics.hu 

Parkoló az udvarban!
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A Mesés táncok, táncos me-
sék című, március 27-ig láto-
gatható kiállítást Botos Jó-
zsef, az Alba Regia Táncegye-
sület elnöke ajánlotta a szép 
számban összegyűlt kö-
zönségnek.

– Józsa Judit ke-
rámiáiban a koron-
di székely fazekas 
hagyományokat vi-
szi tovább, figurái 
pedig mintha tör-
t é ne l mü n k b ő l , 
m o n d á i n k b ó l , 
balladáinkból, 
népdalainkból 
léptek volna 
elő – mondta 
bevezetőjé-
ben Botos 
József. – Ma-
gyar táncok 
sorozatát Izsó 
Miklós másfél 
évszázada ké-
szült Táncoló pa-
rasztok című terrakottái indí-
tották el. A kiállításon sámá-
nok és táltosok vallástáncait 
éppúgy láthatjuk, mint ver-
bunkosokat, csűrdöngölőt 
vagy székelyföldi szöktetőst, 
magyar fordulóst, csárdást, 
palotást. Józsa Judit ezzel a 
jól átgondolt, a magyar tánc 
lényegét megragadó kisplasz-

tikai sorozatával a magyar 
szobrászatban eddig méltat-
lanul elhanyagolt táncos té-
makört pótolta. Mindannyi-
an tudjuk, hogy ősi táncaink, 
balladáink, népdalaink, 
akárcsak anyanyelvünk, 

nem csak kulturális 
örökségünk része, de 
életünk és megma-
radásunk egyik zá-
loga is.

A székelyudvarhe-
lyi születésű alkotó 

neves keramikuscsa-
lád sarja. Elemi isko-
láit Korondon, kö-

zépiskoláit Székely-
udvarhelyen végezte. 

1994-ben települt át 
Magyarországra, 

munkáit 1995-
ben állította ki 

először, az-
óta közel 
f é l s z á z 

egyéni kiállí-
tása volt világszerte: alkotá-
sai eljutottak már az Egyesült 
Államokba, Kanadába és 
Ausztráliába is. Állandó galé-
riája 2004-ben nyílt meg a Bu-
dai Vár Fortuna Udvarában, 
ahol saját alkotásai mellett 
szülei korondi kerámiáit is be-
mutatja.

 L. M.

Táncra perdült kerámiák
Verbunkos, csárdás, csűrdöngölő és egyéb 
„megfagyott” táncok, valamint mesékből, 
mondákból ismert alakok sorakoznak a fe-
hérvári Szent Korona Galériában, ahol Józsa 
Judit kerámiaszobrász alkotásaiból nyílt 
kiállítás. Zemlényi Katica e „tükör-

ben” nap, mint nap csodákat 
lát: a közösség megtartó ere-
jét, a megvalósult tervek si-
kerét, a család örömét és Is-
ten gondviselő jóságát.

Zemlényi Katica a Zsolt ut-
cai templom kántora, az álta-
la újjáalakított Vox Mirabilis 
Kamarakórus karnagya. 
Férjével, Zemlényi Jánossal, 
az Almássy-telepi egyházköz-
ség lelkipásztori munkatár-
sával együtt huszonhét éve 
élnek Székesfehérváron, és 
alakítják a város művészeti, 
egyházi és karitatív életét. 
Negyedszázados kántor-kar-
nagy jubileumára Spányi An-
tal megyés püspöktől a hűsé-
géért oklevelet vehetett át.

– Honnét a zene iránti olt-
hatatlan szeretete?

– Kicsi korom óta vonzód-
tam a zenéhez és a tánchoz, 
majd gimnáziumban már tel-
jesen a zenének szenteltem 
magam. A családunk mindig 
is közel állt a muzsikához 
– nagybátyám például orgo-
naművész –, és a szüleim na-
gyon fontosnak tartották, 
hogy mind a négy gyermekü-
ket zenére taníttassák. Mis-
kolcon végeztem zeneelmé-
let-karvezetés és ének sza-
kon. Olyan kiváló tanároktól 
sajátítottam el a karvezetést, 
mint például Reményi János, 

aki a Magyar Rádió Gyerek-
karát is vezényelte.

– A Vox Mirabilis Kamara-
kórus városunk egyik büszke-
sége, sikert sikerre halmoz. 
Hogyan került a kórus élére?

– Huszonhét évvel ezelőtt 
Balassagyarmatról költöz-
tünk Fehérvárra, mivel itt 
kántori és hitoktatói állást. 
Férjemmel nagy lelkesedéssel 
vetettük bele magunkat az 
egyházközség életébe, és ez 
az odaadás a mai napig sem 
szűnt meg. Az 1957-ben ala-
kult kórusról úgy gondoltam, 
hogy sokkal többet érdemel: 
az énekkar átalakult, nevet 
választottunk, és elkezdőd-
tek a sikerek. Állandó részt-

vevői vagyunk a város és az 
ország zenei rendezvényei-
nek, versenyeken, dalünnepe-
ken, fesztiválokon, kiállítás 
megnyitókon lépünk fel.

– Mi a legfontosabb érték az 
életében?

– A család és az összetar-
tás, amiben a zeneszeretet is 
segít. Gyermekeimnek kivá-
ló a hangjuk, szerepeltünk 
már mind a négyen több da-
rabban is a Vörösmarty Szín-
házban, Mihály fiam és Kin-
ga lányom pedig az Opera-
házban is játszanak, Eszter 
magánének szakon diplomá-
zott, most a master képzést 
végzi szintén a Zeneakadé-
mián.  

– Közeleg a kereszténység 
legnagyobb ünnepe, a húsvét. 
Hogyan készül lélekben?

– A Húsvét mindig külön-
leges esemény az életünkben. 
Nemcsak böjtöléssel, de több 
elmélyüléssel, imával készü-
lök. A kórussal pedig a Passi-
óra és a Húsvéti szentmise 
öröménekére gyakorolunk. A 
hiten, a valláson keresztül 
utat mutathatok másoknak, 
hogy igenis van az életnek ér-
telme ebben a nehéz világban 
is, lehet Istenbe kapaszkodni, 
lehet az ő útján járni, még ha 
időnként nem is könnyű, oly-
kor göröngyös, de előre visz. 
Hiszem, hogy a Jóisten ráállít 
bennünket egy pályára, terve 
van velünk, és ha figyelünk is 
a szavára, minden megvaló-
sulhat.

 

A Jóisten vezérli örömökkel teli útján

Szeretetkapcsolat a zenével
Sokan úgy vélik, a világ csupán tükörkép: a 
bennünk lévő dolgok tükröződnek vissza – 
önmagunkra. 

Fotó: Kôvári Gabriella

Zemlényi Katica szerint a szeretet az 
igazi és egyetlen hajtóerô

Székesfehérvár, Móri út 154.
www.pilkingtonagr.hu; emilia.gulyas@nsg.com

Telefon: 22/ 310 615, mobil: 70/ 203-5943

2 fehérvári   nap
2012. március 9.

fehérvári nap
Szerkesztôség, hirdetésfelvétel: Székesfehérvár, Ady Endre u. 15., Telefon:(22) 542-790, Fax:(22) 542-786, e-mail: maraton.fehervar@maraton.plt.hu • Nemes-Bánitzky Beatrix 
lapigazgató • Radácsné Németh Krisztina irodavezető • A lap 2012. 03. 09-i számát szerkesztette: Nemes-Bánitzky Beatrix • ISSN: 1787-4440 • Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió  
 Kiadói Kft. • Felelôs kiadó: Kázmér Judit ügyvezetô igazgató • Heffler György ügyvezetô igazgató • Szabó Miklós ügyvezető igazgató • http://www.maraton.hu • E-mail: maraton@maraton.plt.hu 
Tel./Fax: (88) 583-264, Maraton Lapcsoport Kft. Veszprém, Házgyári út 12. • Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. • 2012. 03. 08. 
Felelôs vezetô: Nagy Attila • Megrendelés száma: SZ 00009/2012. • A lap megjelenik 54 000 példányban • A lap ingyenes • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 
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 Olcsó árak!
Használtcikk üzlet

jó minõségû német bútorok
ülõgarnitúrák, ágyak, szõnyegek, 
szekrénysorok, asztalok, konyhabútorok

Osztotics és Gerhard Kft. 
Székesfehérvár, Szekfû Gyula u. 8.

Tel.: 06 30/682-4606
Nyitva: H-P 9-17-ig, Szo: 9-12-ig

Ebédidõ:12-12.30
www.osztotics.hu 

Parkoló az udvarban!
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Országos kék szám: 40/ 200 839
www.pilkingtonagr.hu; info@pilkington.co.uk

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Telefon: 22/ 310 615, mobil: 70/ 203-5943

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”
Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
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A Mesés táncok, táncos me-
sék című, március 27-ig láto-
gatható kiállítást Botos Jó-
zsef, az Alba Regia Táncegye-
sület elnöke ajánlotta a szép 
számban összegyűlt kö-
zönségnek.

– Józsa Judit ke-
rámiáiban a koron-
di székely fazekas 
hagyományokat vi-
szi tovább, figurái 
pedig mintha tör-
t é ne l mü n k b ő l , 
m o n d á i n k b ó l , 
balladáinkból, 
népdalainkból 
léptek volna 
elő – mondta 
bevezetőjé-
ben Botos 
József. – Ma-
gyar táncok 
sorozatát Izsó 
Miklós másfél 
évszázada ké-
szült Táncoló pa-
rasztok című terrakottái indí-
tották el. A kiállításon sámá-
nok és táltosok vallástáncait 
éppúgy láthatjuk, mint ver-
bunkosokat, csűrdöngölőt 
vagy székelyföldi szöktetőst, 
magyar fordulóst, csárdást, 
palotást. Józsa Judit ezzel a 
jól átgondolt, a magyar tánc 
lényegét megragadó kisplasz-

tikai sorozatával a magyar 
szobrászatban eddig méltat-
lanul elhanyagolt táncos té-
makört pótolta. Mindannyi-
an tudjuk, hogy ősi táncaink, 
balladáink, népdalaink, 
akárcsak anyanyelvünk, 

nem csak kulturális 
örökségünk része, de 
életünk és megma-
radásunk egyik zá-
loga is.

A székelyudvarhe-
lyi születésű alkotó 

neves keramikuscsa-
lád sarja. Elemi isko-
láit Korondon, kö-

zépiskoláit Székely-
udvarhelyen végezte. 

1994-ben települt át 
Magyarországra, 

munkáit 1995-
ben állította ki 

először, az-
óta közel 
f é l s z á z 

egyéni kiállí-
tása volt világszerte: alkotá-
sai eljutottak már az Egyesült 
Államokba, Kanadába és 
Ausztráliába is. Állandó galé-
riája 2004-ben nyílt meg a Bu-
dai Vár Fortuna Udvarában, 
ahol saját alkotásai mellett 
szülei korondi kerámiáit is be-
mutatja.

 L. M.

Táncra perdült kerámiák
Verbunkos, csárdás, csűrdöngölő és egyéb 
„megfagyott” táncok, valamint mesékből, 
mondákból ismert alakok sorakoznak a fe-
hérvári Szent Korona Galériában, ahol Józsa 
Judit kerámiaszobrász alkotásaiból nyílt 
kiállítás. Zemlényi Katica e „tükör-

ben” nap, mint nap csodákat 
lát: a közösség megtartó ere-
jét, a megvalósult tervek si-
kerét, a család örömét és Is-
ten gondviselő jóságát.

Zemlényi Katica a Zsolt ut-
cai templom kántora, az álta-
la újjáalakított Vox Mirabilis 
Kamarakórus karnagya. 
Férjével, Zemlényi Jánossal, 
az Almássy-telepi egyházköz-
ség lelkipásztori munkatár-
sával együtt huszonhét éve 
élnek Székesfehérváron, és 
alakítják a város művészeti, 
egyházi és karitatív életét. 
Negyedszázados kántor-kar-
nagy jubileumára Spányi An-
tal megyés püspöktől a hűsé-
géért oklevelet vehetett át.

– Honnét a zene iránti olt-
hatatlan szeretete?

– Kicsi korom óta vonzód-
tam a zenéhez és a tánchoz, 
majd gimnáziumban már tel-
jesen a zenének szenteltem 
magam. A családunk mindig 
is közel állt a muzsikához 
– nagybátyám például orgo-
naművész –, és a szüleim na-
gyon fontosnak tartották, 
hogy mind a négy gyermekü-
ket zenére taníttassák. Mis-
kolcon végeztem zeneelmé-
let-karvezetés és ének sza-
kon. Olyan kiváló tanároktól 
sajátítottam el a karvezetést, 
mint például Reményi János, 

aki a Magyar Rádió Gyerek-
karát is vezényelte.

– A Vox Mirabilis Kamara-
kórus városunk egyik büszke-
sége, sikert sikerre halmoz. 
Hogyan került a kórus élére?

– Huszonhét évvel ezelőtt 
Balassagyarmatról költöz-
tünk Fehérvárra, mivel itt 
kántori és hitoktatói állást. 
Férjemmel nagy lelkesedéssel 
vetettük bele magunkat az 
egyházközség életébe, és ez 
az odaadás a mai napig sem 
szűnt meg. Az 1957-ben ala-
kult kórusról úgy gondoltam, 
hogy sokkal többet érdemel: 
az énekkar átalakult, nevet 
választottunk, és elkezdőd-
tek a sikerek. Állandó részt-

vevői vagyunk a város és az 
ország zenei rendezvényei-
nek, versenyeken, dalünnepe-
ken, fesztiválokon, kiállítás 
megnyitókon lépünk fel.

– Mi a legfontosabb érték az 
életében?

– A család és az összetar-
tás, amiben a zeneszeretet is 
segít. Gyermekeimnek kivá-
ló a hangjuk, szerepeltünk 
már mind a négyen több da-
rabban is a Vörösmarty Szín-
házban, Mihály fiam és Kin-
ga lányom pedig az Opera-
házban is játszanak, Eszter 
magánének szakon diplomá-
zott, most a master képzést 
végzi szintén a Zeneakadé-
mián.  

– Közeleg a kereszténység 
legnagyobb ünnepe, a húsvét. 
Hogyan készül lélekben?

– A Húsvét mindig külön-
leges esemény az életünkben. 
Nemcsak böjtöléssel, de több 
elmélyüléssel, imával készü-
lök. A kórussal pedig a Passi-
óra és a Húsvéti szentmise 
öröménekére gyakorolunk. A 
hiten, a valláson keresztül 
utat mutathatok másoknak, 
hogy igenis van az életnek ér-
telme ebben a nehéz világban 
is, lehet Istenbe kapaszkodni, 
lehet az ő útján járni, még ha 
időnként nem is könnyű, oly-
kor göröngyös, de előre visz. 
Hiszem, hogy a Jóisten ráállít 
bennünket egy pályára, terve 
van velünk, és ha figyelünk is 
a szavára, minden megvaló-
sulhat.

 

A Jóisten vezérli örömökkel teli útján

Szeretetkapcsolat a zenével
Sokan úgy vélik, a világ csupán tükörkép: a 
bennünk lévő dolgok tükröződnek vissza – 
önmagunkra. 

Fotó: Kôvári Gabriella

Zemlényi Katica szerint a szeretet az 
igazi és egyetlen hajtóerô

•  Bérautó  
szolgáltatás

•  Használt  
autó vétele, eladása

Tel.: 30-9932840, 30-6205331
Székesfehérvár, Mártírok útja 5.

www.elit-auto.hu

Akkumulátor | Tetőcsomagtartó rendszerek

E-mail: info@marcojan.hu • www.marcojan.hu • Tel./Fax:  22/500-242, 06–30/9361-378

Kerékpártartó, 
tetőcsomagtartó  
és tetőbox bérelhető is! 

8000 Székesfehérvár, Királysor 2. 
Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 9-12 óráig 

CAR
WASH

MINDEN AUTÓHOZ MINDEN.

8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri út 179. 
Tel.:06-22/319-481

AUTÓ VILÁG
Nyári gumik
A nyári gumik kötelező 

minimális bordamélysége 2 
mm! Amennyiben gumijaink 
már ennyire, esetleg még en-
nél is kopottabbak, illetve ha 
5 évnél idősebbek, már in-
kább fel se rakassuk őket. Ha 
a nappali átlaghőmérséklet 7 
fok fölé emelkedik, már vált-
sunk, s egyúttal ellenőrizzük 
a guminyomást is! 

Tisztítás
Karbantartáskor érdemes 

nagynyomású mosással el-
távolítani a járművünkre 
rakódott koszt, sót – főként 
az alvázról. Ezután nézzük 

át, hogy mindenhol rendben 
van-e az alvázvédelem. A 
motorteret is tisztítsuk meg, 
vigyázva az elektronikára!

Futóművek
A téli utakon több a kátyú, 

nehezebben is észrevehetők, 
így elképzelhető, hogy sérült 
a futómű. A tavaszi átvizs-
gáláskor a futómű műszeres 
beállítása is javasolt, a len-
géscsillapító vizsgálatával 
egybe kötve.

Fékek
A fékek állapota minden 

szezonban kulcskérdés. 
Győződjünk meg arról, 

hogy mennyire kopottak a 
fékbetétek, milyen a féktár-
csa, stb. Hogy megfelelő-e a 
fékfolyadék szintje (a mini-
mum és a maximum jelzé-
sek között van). Legalább 
évente műhelyben, műsze-
resen ellenőrizni kell a fo-
lyadék forráspontját is, két-
évente pedig teljesen le kell 
cserélni, mivel higroszkopi-
kus anyag.

Ablaktörlő lapátok
Vizsgáljuk meg, hogy mi-

lyen kárt tettek bennük a té-
li fagyok. A bőséges tavaszi 
esők idején is fontos, hogy jól 
kilássunk a szélvédőn. Van, 

Készüljünk a tavaszra!
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FEFE AUTÓ Kft.  
Márkafüggetlen autó-  
és gumiszerviz
8000 Székesfehérvár,  
Déli Vasút utca 8100/13
Telefon: +36 20 564 94 24
Nyitva: H-P: 8:00-17:00 
Szo: 8:00-12:00

Könnyűfém  felni 13”-16”  
centírozással 1800 Ft/db 

(Áraink az áfát tartalmazzák)

17”-tól + 250 Ft

További szolgáltatásaink:  
autójavítás, fékjavítás, 
futómű javítás

Olajcsere 
már 9999 Ft-tól

AKCIÓS GUMISZERELÉS
Acél felni 13”-16”  
centírozással 1500 Ft/db 

Strasszer Auto System Kft.
8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 42-44. • Tel.: +36 22 518301
ertekesites@strasszer.hu • www.strasszer.hu

Fogyasztás (kombinált): 6,9–7,5 l/100 km. CO2 kibocsátás (kombinált): 180–196 g/km.  
A feltüntetett kezdőár kizárólag tájékoztató jellegű és metálfényezés nélkül értendő, az 
nem minősül hivatalos ajánlatnak. További részletekről érdeklődjön márkakereskedé-
seinkben. A képen látható modell illusztráció.

New Mitsubishi

5.990.000 Ft

2,5% FIX kamatozású lízingfinanszírozási akció

+áfától
(bruttó  7.607.300 Ft-tól)

Típusok teljes körű szervizelése, javítása
Tel.: 22/310-218       RÉCS Kft.

MAZDA OPEL Ford

Székesfehérvár, Lomnici utca 1. • 06-22/500-785

GumiszervIz, 
Acél és alufelni  
kereskedés

Gumiköpeny Márkaképviselet

A GUMIABRONCSNYOMÁS  
ELLENŐRZŐ RENDSZEREK  

SPECIALISTÁJA

Autósbolt
Szfvár, Cserepes köz 4.

Tel: 22/500-577, 06-20/5618-901

fék ● futómű ● karosszéria ● kipufogó  
● hűtő ● autófelszerelések, stb…

GERNO 2016

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

KAROSSZÉRIA-
JAVÍTÁS

SZÉLVÉDŐCSERE

AUTÓ VILÁG

A szilikon 
A takarítás legegyszerűbb 

és legolcsóbb módja a gépi por-
szívózás, ez – a szőnyegek ki-
rázása után – néhány 50 vagy 
100 forintos érmével megold-
ható. Bizonyos időközönként 
a poros műanyagok megtisztí-
tására is gondolni kell. Sokan 
a szilikonra esküsznek, de ezt 
érdemes inkább az abroncsok-
ra és a gumikéderekre tartogat-
ni (lassítja az elöregedést), a 
beltérre inkább matt műanyag-
ápoló folyadékot vagy sprayt 
fújjunk, hogy kevésbé legyen 
csillogó és zsíros tapintású.

aki szerint félévente, mások 
szerint évente cserélendők. 
Egy biztos, ha csíkozva vagy 
nagyobb sávokat kihagyva 
törölnek, ne várjunk az újak 
felhelyezésével!

Hűtőfolyadék
Vizsgáljuk meg a folyadék 

szintjét a tartályban! Ezt a fo-
lyadékot kétévente teljesen le 
kell cserélni. Hűtő funkcióján 
kívül ugyanis adalékanya-
gok is vannak benne, amik 
korrózió gátló szerepet tölte-
nek be, illetve kenést adnak 
a vízpumpának.

Légszűrő
Az eltömődött szűrő jelen-

tősen rontja a motor telje-
sítményét és növeli a ben-
zinfogyasztást is. Olajcserék 
alkalmával – kb. 10 ezer ki-
lométerenként – érdemes 

lecserélni a légszűrőt is. 
Ha valaki nagyon poros kö-
rülmények között autózik 
rendszeresen, annak gyak-
rabban is. 

Akkumulátor
Ha a téli hidegben nem 

volt gond az akkumulátor-
ral, valószínűleg nem lesz 
vele a jobb időben sem. A 
karbantartás viszont soha 
nem árt. Vessünk azért egy 
pillantást a sarukra, pólu-
sokra, hogy nincs-e nyoma 
korróziónak, amit el kell tá-
volítani. Kezeljük ezeket a 
helyeket kontakt spray-vel, 
esetleg zsírral vagy glice-
rinnel. Ha 3 évesnél idősebb 
ez az alkatrész, szakszer-
vizben méressük be a tel-
jesítményét, szükség esetén 
cseréljük.  

Világító berendezések
Egyenként győződjünk 

meg arról, hogy minden lám-
pa, fényszóró és index mű-
ködik. Szükség esetén cse-
réljünk alkatrészt.

Készüljünk a tavaszra!



      2017. március 10.  Székesfehérvár és körzete Szuperinfó10



2017. március 10.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó

Otthon - Építés 
Lakberendezés

    11

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  

76.500 Ft -tól 82.500 Ft -tól

MÉRETRE LEGYÁRTJUK BÚTOR AIT

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.

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

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

30/9299-782 www.solartech.hu
Geometrikus trendek

A geometrikus formák 
népszerűek az idei évben is, 
kiegészítőkön kívül nagyobb 
felületen is megjelenhetnek, 
például a szőnyegeken is. 

A formavilág rendkí-
vül változatos, találkozha-
tunk csíkokkal, négyze-
tekkel vagy téglalapokkal 
dekorált szőnyegekkel, va-
lamint a kör- és a hullám-
minta, ill. a cikkcakk-, más 
néven chevron minta is nép-
szerű. Színek tekintetében 

két fő irány van: az egyik tí-
pus visszafogott tónusokkal 
játszik, ilyen a fehér-bézs pá-
rosítás, illetve a barna külön-
böző árnyalatait felvonultató 
darabok. A másik kategóriá-
ban  igen élénk, harsány szí-
neket kombinálnak. A geo-
metrikus szőnyegek sokféle 
stílussal párosíthatók. Mo-
dern, minimál jellegű kör-
nyezetbe jó választásnak bi-
zonyulnak, mozgalmasabbá 
teszik a helyiséget. Skandi-
náv stílus megteremtéséhez 
a visszafogottabb színű sző-
nyegek közül válasszunk, a 
cikkcakk mintával nem té-
vedhetünk. A színes, kissé 
lekerekített négyzetformák 
a retró stlíushoz passzolnak 
legjobban. 

Korábban ritkaságnak szá-
mított, de egyre több 15-20 
évig fix törlesztő részletet 
garantáló lakáshitel jelent 
meg a piacon. A Thm-ek 7-10 
százalék között mozognak, 
a havi törlesztőrészletek pe-
dig 70-92 ezer forintra rúg-
nak 10 milliós hitelösszeg-
nél 15-20 éves futamidőre. 
Előrejelzése szerint a követ-
kező időszakban a több évre 
fix törlesztő részletet garan-
táló lakáshiteleké lesz a fő-
szerep a piacon. Az élénkülő 
lakáshitelezés fokozódó ver-
senyt eredményez a bankok 

között, ezért újabb és újabb 
hitelek jelennek meg a pia-
con. Az elmúlt időszakban 
is elérhetőek voltak az 5-10 
évre fix törlesztőrészletet biz-
tosító hitelek, de egyre több 
az olyan lakáshitel, amely 
ennél hosszabb időre, 15-20 
évre garantálja a fix törlesz-
tő részletet.

Egyre népszerűbbek  
a fix törlesztésű lakáshitelek

„Egy lakás értelme nem  
a bútorok, hanem  

az érzés, amely eltölti  
ott az embereket.

”Márai Sándor
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Csatáraink bravúrra készülnek 
A katari al-Garafa labdarúgója szerint mindenki tudja, hogy az Európa-bajnok Portugália az esélyes, de a 
magyar csapat már bizonyította, hogy képes bravúrpontokat szerezni. Priskin Tamás azt mondta, március 
25-én győzni mennek Lisszabonba. A csoportot jelenleg Svájc vezeti 12 ponttal, a második portugáloknak 9, 
a harmadik magyar válogatottnak 7 pontja van.
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Paparazzi

www.facebook.com/palatetok
Bodó Gábor, 06-30/2277-082www.palatetok.hu

PALATETŐK

Bontás  nélküli FELÚJÍTÁSA
Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia 
lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

BÁDOGOSMUNKÁK!

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

269.000 Ft

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

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

Heti ajánlatunk:

ALBA GRÁNIT

Az akció időtartama: 2017.03.10-2017.03.17.

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

Nem lesz esküvő! Mégis diszlájkolhatunk  
a Facebookon

Az érdeklődé-
sekre megerő-
sítették, hogy 
dolgoznak a ko-
rábban felvető-
dött gombon, a 
k öz e l j ö v ő b e n 
várható a „Nem 
tetszik” gomb bevezetése. 
Viszont nem a hírfolyam-
ban, hanem a Messen-
gerben lesz, és Emojiként 

tűnik elő. A fb 
bár bevezette 
be a lájkoláson 
túli reakciókat, 
de eddig hiány-
zott közülük a 
lefelé mutató 
hüvelykujj. He-

lyette van Tetszik, Imádom, 
Szomorú, Csodálkozó, Mér-
ges reakciógomb. (forrás: 
offmedia.hu)

Semmi sem körözheti le 
Dale Sharpe eljegyzését, aki 
a lenyűgözi sarki fény alatt 
kérte meg barátnője, Karlie 
Russell kezét. „Több évnyi ter-
vezés van a hátam mögött, 
de mindig az volt a fejemben, 
hogy itt lesz a tökéletes alka-
lom rá, hogy feltegyem a kér-
dést, hiszen mindkettőnknek 
szenvedélye a fotózás és a sar-
ki fény is”– meséli Sharpe. A 
menyasszonyt úgy trükköz-
te meg, hogy azt mondta, kö-
zös képet fognak készíteni. 
Tényleg így volt, csak a lány 
azt nem tudta, hogy párja fél 
térdre fog ereszkedni közben. 
Természetesen igent mondott, 
bár ilyen gyönyörű pillanat-
ban ki tudott volna nemet 
mondani... (forrás: nuus.hu)

Hódít a hókávé! Próbáltad már?
A kal i fornia i Café 

Majiban lehet megkóstolni 
ezt a finomságot, sőt, nem-
csak kávéval, hanem akár 
forrócsokival, vagy limoná-
déval is nyakonönthetjük 
a cukorfelleget, amit az 
italunk mellé kapunk. 
A hókávé névre keresz-
telt csoda egyébként nem 
más, mint egy óriási adag 

vattacukor, amit forró ká-
véval kell leönteni ahhoz, 
hogy felolvadjon és meg-
édesítse az italt. Elképzel-
ni se akarjuk ennyi cukor-
tól mennyire lesz émelyítő 
a fekete kávé, de úgy tűnik, 
a dolog egyre népszerűbb, 
legalábbis Instagramon 
megállás nélkül posztol-
nak róla. (forrás: nuus.hu)

Ezt a lánykérést lehetetlen überelni

A 41 éves Németh Kristóf 
másfél év után szakított ked-
vesével, Jucival. Mindez min-
denkit nagyon váratlanul ért, 
hiszen nem olyan régen még 

a házasságot, családalapítást 
tervezték. „A hír igaz, valóban 
szakítottunk. Pár napja szüle-
tett meg a döntés, hogy szétvál-
nak az útjaink. Egy ideje már 

küzdöttünk a kapcsolatunk 
újraépítéséért, úgy tűnik, mos-
tanra fogyott el az erő” - nyilat-
kozott szűkszavúan a színész 
a Borsnak. (forrás: femcafe.hu)
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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

Auftragsnummer: 0000087910
AuftragsPosition: 1 

SZEXIS ÉS ELEGÁNS
FEHÉRNEMÛK,

FELLÉPÔRUHÁK, CIPÔK.
Székesfehérvár, Királysor 62.

Tel.: +36-30/281-8167
Nyitva: h.-p.: 11-19, szo.: 9-13-ig
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SZEREZZ ÖRÖMET
MAGADNAK ÉS 

PARTNEREDNEK. 
Székesfehérvár, Királysor 62.

Tel.: +36-30/281-8167
Nyitva: h.-p.: 10-18, 

szo.: 10-13-ig
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HORVÁTH SÍRKŐ
SÍREMLÉK AKCIÓ!

Saját termékekkel, nem  
kínai sírkövekkel dolgozunk.

Ajándék vázák  
és betűvésés  

minden sírkőre!
Tel.: 20/9756-229
22/452-040
Facebook:  
Horváth Sírkő

TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit

2015-11-18_Kentaur_Radistart Algit_FMC hirdetes_A4.ai   1   19/11/15   12:36
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A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő szer valamint a Radistart Algit starter-
műtrágya 1:1 arányú keveréke 20 kg/ha-os dózisban optimális lehe-
tőséget biztosít a talajfertőtlenítés és startertrágyázás egy menetben 
történő elvégzésére.

TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit

2015-11-18_Kentaur_Radistart Algit_FMC hirdetes_A4.ai   1   19/11/15   12:36

Illés Balázs +36 20 424 0184
www.fmcagro.hu

TALAJFERTÔTLENÍTÉS  
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Műanyag  
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel 
március 1–31-ig!

Redőny, szúnyogháló, reluxa,  
szalagfüggöny, roletta, harmonikaajtó, 
napernyő, ipari függöny készítés-javítás

tel.: 06-30/505-5249
zsoltarnyekolas@gmail.com

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

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

Tel.: 06-30/505-5249

Így ért volna véget a Micsoda nő! eredetileg
Szinte napra pontosan 

27 évvel ezelőtt mutatták 
be Amerikában, mára már 
kultuszfilmként emlegetik. 
A Micsoda nő!, azaz Pretty 
Woman Magyarországon is 
rendszeresen képernyőre 
kerül, nem is véletlenül. A 
rajongók ugyanis képesek 
számtalanszor újra nézni, a 
dialógusokat a többség pedig 
kívülről fújja. Azt azonban 
csak kevesen tudják, hogy 
az eredeti forgatókönyv 
nem tartogatott happy en-
det a film végére. Sőt, óri-
ási viták és harcok folytak 
arról, hogy elkészülhessen 

a mozi. Az amerikai film-
mogul, Jeffrey Katzenberg 
egy interjúban most elárulta, 
eredendően ezt a filmet fia-
talkorúak meg sem nézhet-
ték volna. Nagyon nehéz volt 
meggyőzni a Walt Disney ve-
zetőit, hogy vegyék meg ezt a 
forgatókönyvet és dolgozzák 
át egy tündérmesévé. Egy-
szerűen nem tudták elkép-
zelni. És, ha jól emlékszem, 
az eredeti „könyv” szerint a 
prostituált meghalt túlada-
golás következtében- emlé-
kezett Jeffrey, aki azt is el-
árulta, a film eredeti címe 
az lett volna, „3000”.

A 74 éves Cili maga a csoda. 
Életvidám, fiatalos egy ener-
giabomba. Majd’ mindennap 
színpadon áll, próbál, háztar-
tást vezet, miközben évtize-
deket letagadhat a korából.

Elárulta, hogyan csinál-
ja, hogy egy percet sem 
öregszik:

Válasszunk olyan hiva-
tást, ami boldoggá tesz! 
– Hogy lehet ezt a tempót 
bírni? Csak örömmel lehet. 
Ezek olyan feladatok, amik-
nek örül az ember. Örül, hogy 
eljátszhatja.

Aludjunk sokat!- Rengete-
get alszom, pihenek. Megvolt 
a premier pénteken, szomba-
ton még Maude és Haroldot 
játszottam messze vidéken, 
de előtte még megnyitottam 
egy kiállítást. Utána vasárnap 
és hétfőn nem játszottam, 
akkor sokat aludtam. Ezen 
a héten játszottam szerdán, 
csütörtökön Sári bíró, pén-
teken Énekes madár, szom-
baton Nem élhetek muzsika-
szó nélkül, vasárnap a Maude 
és Harold vidéken, és hétfőn 

is. Abszolút főszerep, és na-
gyon igénybe vesz. Muszáj 
pihenni.

Végezz házimunkát! – 
Főzök, mosok, takarítok, 

háztartást vezetek. Bevásá-
rolni az uram szokott.

Válassz jó férjet! – Beval-
lom, most nagyon nem vet-
tem részt semmiben, mindent 

az uram csinált. Nem értem 
rá, délelőtt próbáltam, este 
játszottam. Péterrel 32 éve 
élünk együtt.

Ne hagyd abba a mozgást!– 
Az ágyon egy kis torna, 10–15 
perc, kész. Nem mindennap, 
csak, ha nem vagyok olyan fá-
radt. (forrás: borsonline.hu)

Ételt neveztek el Medveczky Ilonáról
Különleges ajándékkal 

lepte meg egy jóbarátja 
Medveczky Ilonát. A díva 
március 4-én, szombaton 
töltötte be 76. életévét, s egy 
étterembe mentek ünne-
pelni. „A libamáj az egyik 
nagy kedvencem. Körülbe-
lül húsz évvel ezelőtt be-
tértem a szóban forgó étte-
rembe, ahol éppen elfogyott 
a krumplipüré. Ezt ettem 
volna legszívesebben a máj-
hoz. Azt kértem a pincértől, 

hogy akkor szolgáljon fel 
hozzá bármit, ami van a 

konyhán. Felajánlotta, hogy 
van isteni barackkompót-
juk. Nekem nagyon megtet-
szett az ötlet, felmelegítve 
kértem a gyümölcsöt. Na-
gyon ízletes volt, az étte-
rem pedig látott fantáziát 
ebben a mennyei összeállí-
tásban” - mosolygott Ilona. 
A neves étterem úgy dön-
tött, hogy mostantól „Li-
bamáj Medveczky-módra 
néven kínálják ezt az új fo-
gást. (forrás: ripost.hu)

Esztergályos Cecília úgy mozog, mint egy balerina
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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  és Heffler György 

ügyvezető igazgató 
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna 

Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina 
Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné, 

  
Nyomás: Dreampictures S.R.O.  

 
Megjelenik: 41.000 példányban 

Székesfehérvár minden postaládájában,  
ahol ezt lehetővé teszik, valamint  
Agárd, Bodajk, Csór, Csókakő, Dinnyés, 

 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.

Székesfehérvári most épülő ikerház
fele eladó. Tel.:06-30/388-2227

INGATLAN

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

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

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

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

• Abán, jó állapotú, 2 generációs
családi ház eladó: 21 M Ft-ért. Tel:
06-70/469-3360

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

• Palotavárosi, 2. em.-i, 2 szoba hallos,
panellakás eladó: 15,8 M Ft. Tel: 06-
70/469-3550

• Várpalotán, belvárosi, 2 szobás, 1.
em.-i, téglalakás eladó: 7,2 M Ft. Tel:
06-70/412-3565

• Belvárosi, 4. em.-i, 1,5 szobás, fran-
cia 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
családi ház garázzsal eladó: 19,5 M
Ft. Tel: 06-70/412-3260

Tóvárosban 2 szobás erkélyes I.emeleti
felújított lakás 13.200.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2507,
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

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

Prohászkán 1,5 szobás szép lakás
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2799,
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Belvárosközeli 2 szobás erkélyes szép
lakás 12.500.000Ft www.otlethazingat-
lan.hu, tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

X. Csilla u. 35 nm, 1,5 szoba, 9,6m Ft.
Tel.:06-30/946-1857

KIADÓ INGATLAN

Tóvárosban 2 szobás erkélyes lakás,
teljesen felújított állapotban, részben
bútorozott hosszú távra, reális áron áp-
rilisi költözéssel kiadó. Házi állat (macs-
ka, kutya) kizárva. Érd.: 06305632037

Széchenyi úton kétszobás, gázfűtéses,
erkélyes, 4. emeleti tégla lakás április
1-től kiadó 1 havi kaucióval. 06-30/
540-3155

LAKÁS
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FeHér
CégCsOPOrt

Gyermektelen házaspár keres különálló
lakrészt (albérletet) hosszútávra Szé-
kesfehérváron vagy vonzáskörzeté-
ben.Tel.:06-/30-548-37-95

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

Belvárosi, egyedi fűtésú téglalakás ki-
tűnő helyen hosszabb távra kiadó.
Tel.:06-20/9573-422

Dolgozó, nem dohányzó férfi részére
Székesfehérváron szoba kiadó. Érdek-
lődni: 06-20/272-2263

Június 1-től eladó vagy kiadó 1 szobás
lakás tel.:06-20/525-8828

TELEK

Iszkaszentgyörgyi útnál, Túzok utca
51. alatt 587 m2-es telek kisfaházzal
1.600.000 Ft-ért eladó. Vízzel, vil-
lannyal. Érd.:06-22/318-511

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

Humánius Kft.
székesfehérvári munkahelyre keres

operátorokat
többműszakos munkarendbe.
Kiemelt bérezés és

juttatási csomag,
ingyenes buszjárat.

JelentKezni lehet: humánius Kft.
Székesfehérvár, Ady e. u. 13.

(tel.: 20/997-0997, 20/333-0789)
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Gánt-Gránásba 1100 m2 bekerített épí-
tési telek 2,4 MFt-ért eladó. Víz, villany
van. 06-30/594-8453

SZÉKESFEHÉRVÁRON, Szedreskerti la-
kónegyedben 1.5 szobás, tóra néző pa-
norámás lakás eladó. Tel: 06(20)366
8386

Keresek eladó 1,5-2 szobás, erkélyes
lakást 2. emeletig, nem 10 emeletes-
ben. Elsősorban Palotavárosban. 06-30/
625-3790, 06-22/380-906

SZÉKESFEHÉRVÁRON, 53 m2-es iker-
házrész eladó, vagy + 3 M-ért kis la-
kásra cserélhető. Tel.: 06(20)3370424

SZÉKESFEHÉRVÁRON, Deákon 2 szo-
bás, 55 m2-es, erkélyes, távfűtéses la-
kás eladó. Tel.: 06(20)3370424

SZÉKESFEHÉRVÁRON, Feketehegyen
1920 m2-es építési telek eladó! Tel: 06
(20) 366 8386

Székesfehérvár, Fáy lakótelepen 2.
emeleti konvektoros 3 szobás erkélyes
lakás eladó. Tel.: 06-20-252-0622

Fáy lakótelepen tégla építésű, második
emeleti, kétszobás, erkélyes, konvekto-
ros lakás eladó. Tel.:06-30/424-8863

Mancz 4. emeleti 49 m2-es, nagyerké-
lyes, felújított lakás eladó. Ingatlanosok
kíméljenek! 06-22/314-877 délután.

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

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

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

Kőszárhegyen 4600 nm-es telek szőlő-
vel, házzal eladó. Irányár: 8MFt, tel.:06-
30/236-7101, 06-22/305-261

5.8 millióért Fehérvárcsurgón 64 m2-es
belterületi nyaraló 06-20/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

ÜZLET, IRODA

Dunaújvárosban, 6-os főút mellett (M6 lejáró
közelében) ipari tevékenység folytatására alkalmas,

2800m2-es, közművesített telek,
500m2-es felépítménnyel eladó.

Érd.: 06-20/433-1005

JÁRMŰVEK

Új-használt sport, túra, cross, super-
moto motorgumik eladók! 06/30-
6178593

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

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

ÁLLÁST KERES

Középkorú keresztény hölgy vállalja
időskorúak gondozását, kerti munkát,
takarítást. 06-30/911-4436

ÁLLÁST KÍNÁL

TAKARÍTÓ KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK!

Érd.: +3670/4260305

Két műszakos
munkarendbe, takarító
kollégákat keresünk
külső/belső területek
takarítására és

rendbetételére. Móri
munkavégzés, azonnali

kezdés.

Cégünk keres gyakorlattal rendelke-
ző CO hegegsztőket székesfehérvári
munkahelyre.Cégünk keres gyakor-
lattal rendelkező CO hegesztőket
székesfehérvári munkahelyre. Fela-
datok: vastaganyag, több soros he-
gesztési sarokvarratok. Elvárások:
precizitás, pontos munkavégzés,
megbízhatóság, önállóság. Előnyök:
munkatapasztalat, minősítés. Utazási
támogatás van. Kiemelt bérezés. Túl-
órázási lehetőség. Azonnali kezdés.
Jelentkezni lehet: 06-70/604-1265
vagy hegmunka2016@gmail.com.

FÖLD, KERT

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

Székesfehérváron Kőrösi út mellett 581 nm
kert eladó. Irányár: 2,1 millió. Tel.: 70/280-
5952.

Díszkertek rendszeres
gondozására alkalmi és állandó

munkatársat keresek
Székesfehérvár és környékéről.

Jogosítvány feltétel, gépismeret előny.

Érdeklődni: 06-30/9443-786

Pákozdon kordonos szőlő művelésre
termésért kiadó. (merló, zweigelt, cser-
szegi, csemege, stb). 06-30/965-7211

VIDÉKI munkahelyre keresünk AWI he-
gesztőket, csőszerelőket, CO hegesztő-
ket, lakatosokat, illetve segédmunkáso-
kat. Vidékieknek szállás, utazás, napi el-
őleg megoldott. Érd: 06/30-681-96-55,
06/30-194-36-75.

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

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk gépbeállító és géplakatos munka-
körbe munkavállalókat. Jelentkezni:
melitta.ducsai@opuswork.eu , 70/630-
1230

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk összeszerelői munkakörbe egy
műszakba hölgyeket. Jelentkezni:
melitta.ducsai@opuswork.eu , 70/630-
1230

Németországi munkavégzésre, azon-
nali kezdéssel keresünk műszerészeket,
géplakatosokat gépek összeszerelésé-
re. Tel.:06-20/268-2020.

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

Székesfehérvári klubbunkban kere-
sünk fogyni vágyó férfiakat, hölgyeket
pénzkereseti lehetőséggel. 06-20/9981-
071

Gyakorlott lehetőleg jogosítvánnyal
rendelkező kőművest és segédmunkást
alkalmaznák. Tel:06-30/2040-990

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

OKTATÁS

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.

TanfolyamokSzékesfehérváron
7masszázstechnika és
7 gyógyító terápia

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)

CSALÁDI HÁZ

Székesfehérváron Feketehegyen igé-
nyesen felújított 180 m2-es, medencés
családi ház sok extrával eladó. Ár: 32,9
MFt. Telefon: 06-70/431-1203

Sürgősen eladó sárbogárdi összkom-
fortos, kertes családi ház: 4,2 mFt. Tel.:
06-70/340-1922.

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

Havranek József utcában 1576 m2-es
telek bontandó épülettel eladó. Irányár:
24MFt tel.:06-20/310-8672
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ÁLLAT

24 hetes szabad tartású tojótyúkok ela-
dók, ingyenes kiszállításssal.Tel.: 06-
30/712-3342.

Előnevelt csibe, kacsa, pulyka áprilisra
megrendelhető Székesfehérváron. 06-
22/323-212, 06-20/9981-071

Vizes falak szigetelése.
06-70/530-8227

NÖVÉNY

Szőlőoltványok csemegék és borfajták
termelői áron eladók. Tel.: 06-30/273-
2351

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.

180/70/58 egyedülálló férfi korban hoz-
záillő átlagos testalkatú hölgy társát ke-
resi. 06-20/224-9644

60 éves egyedülálló hölgy, független
társát keresi Székesfehérváron tel.:06-
30/446-5770

RÉGISÉG, ÉKSZER

Keresek bármiféle dokumentumot,
fényképet Székesfehérvár Légszesz-
gyárral (Gázgyár) kapcsolatban. 06-1/
243-3142

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akciómárcius 1-31-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

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

Eladó keveset használt AL-KO KE 1800/
40S elektromos láncfűrész, 3x8 fokos
magasságú alumínium létra, 4 fokos
akácfa festőlétra. 06-20/986-6702

Padlókat, vasbakokat, konténert, fém
állványokat VÁSÁROLNÉK használtan
tel:06-20/5707-113

EGÉSZSÉGÜGY

Alakformáló masszázs
Hatékony narancsbőr kezelés

Gyógyítás energiával,
kristályrezgésekkel

06-70/671-4211

Kineziológiai tapasz alkalmazása izom
és izületi fájdalomra, sportsérülésekre.
06-30/319-9713

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

RENDEZVÉNY

Minden vasárnap tánc a Jancsárban
Pista zenésszel. Szeretettel várok páro-
kat és magányosokat is! Beke István
06-20/617-5631

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

Szobafestés, mázolás, tapétázás, „minő-
ségi munka elérhető áron”. Tel.:06-20/
934-7054.

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

-1000 Ft/gr
-30%

Ahirdetés felmutatója
• az új arany
ékszerekre
• órákra
kedvezményt kap

g

Akció ideje: 2017.03.10-2017.03.31.

Kemencék, tégla-
tömegkályha, cserépkályha,

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

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
www.albaroll.hu

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

HŐSZIGETELT redőny, szúnyogháló,
napernyő, műanyag nyílászáró 50% be-
építési kedvezménnyel. Tel.:06-30/947-
12-78

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

Házi sütemény! Vállalom lakodalmakra,
rendezvényekre házi sütemények készí-
tését. 06-70/945-6582,
www.finomhazisuti.hu

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

Bádogozás (ereszcsatorna, fedések,
díszműves munka) egyéni igények sze-
rint! Érd.:06-70/582-3022. 06-30/337-
3743.

KÁRPITTISZTÍTÁS
06-70/771-2129
www.albacleaning.hu

Redőny, szúnyogháló készítés,
javítás, gurtnicsere.

06-30/787-1859
albaredony.hu

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

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

Dr. Pomázi Ádám ügyvéd - jogi tanácsadás,
gyorsügyintézés: (Iroda:Székesfehérvár,Mátyás
kir. krt. 5. (Plázamögött) tel.: 30/820-4186

Magas épületek karbantartása, felújítása!
Beázás megszüntetése, festés, vakolatjavítás,
stb.. 06308368877

Burkolás (csempe, járólap), komplett fürdő-
szoba felújítás, Székesfehérvár és környékén.
06/70/882-5976

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.

Festés, mázolás, tapétázás, szalagpar-
kettázás fóliázással, precízen, olcsón,
gyorsan, garanciával! 06-30/256-6287

Vállalunk festést -mázolást, tapétázást,
homlokzatfestést állvánnyal együtt.
Azonnali kezdés. Tel.:06-30/9860-694

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

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

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

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

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapétázást, di-
szítést rövid határidővel vállalok. Csikós
Tamás 06-30/3498-993

TETŐK, ereszcsatornák tisztítását, javítá-
sát, cseréjét, festését vállalom. Tel.:06-20/
381-6928.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár László 06-
70/206-3759

Víz- fűtés szerelés. Tel: 06-70/382-
6985

Teljes körű lakásfelújítás reális áron
tel.: 06-70/527-3158

VEGYES

JUHÁSZOTL
Teljes körű lomtalanítás,

takarítás, költöztetés, épületek
bontása, hagyaték felvásárlás

06-30/814-1325

Házi füstölt áru, hurka, disznósajt kistermelő-
től, hagyományos eljárással készítve, adaléka-
nyagoknélkül. Székesfehérvár, Gázutcai garázs-
sor-üzletsor. Cs., P.: 07:30-11:00 14:00-18:00,
Szo.: 07:30-12:00. 20/3760942

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

Sírkőtisztítás, mohás, elszíneződött
síremlékek felújítása, betűk javítása
garanciával:06-30-298-7230 kedve-
ző áron!

Mozgó MÉH házhoz megy! Legmaga-
sabb áron felvásárol: vashulladék, vas-
lemez, akkumulátor, egyéb fémhulladé-
kot. 06/30/367-6206

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

Télálló étkezési burgonya ingyen szállí-
tással. 99 Ft/kg. Ugyanitt vető. Tel:06-
30-981-3095

Dunnákat, párnákat 18.500 Ft/kg-ig,
hagyatékot, örökséget vásárolok. 06-
30/272-4436

Eladó: elöltöltős mosógép, 120 literes
hűtő, mosdókagyló, WC tartály, csillárok,
szekrényes varrógép. 06-20/957-2242

Magas áron vásárolok mindennemű ré-
giséget! Apróságtól a bútorig. Díjtalan
kiszállás! Molnár Enikő 0620-365-1042

Kertek gondozását, karbantartását, fű-
nyírást, metszést, favágást hulladék-
szállítással vállalok. 06-20/387-2937

Hívjon bizalommal! 06-20/284-5124
NoNstop duguláselhárítás,

víz, fűtés szerelés.

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

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

Siesta kályha gázpalackkal együtt ela-
dó tel.:06-20/262-0978

Szemét és építési hulladék elszállítás,
reális áron. 06/30/367-6206

Tavaszi
NaGYTaKaRÍTÁsi aJÁNLaT
papííírhulladééék (újság) ááátvééételapíírhulladéék (újság) áátvééte
22 Ft/kg

iratmegsemmisítést vállalunk

www.ecoclear.hu

Nálunk jár a legjobb ár!
Érvényyyes: 2017. március 13–31-iggg.

Székesfehérvár, Angol u. 4.
Tel: 22/419-550; Nyitva: H-P 830-153022/419 550; Nyitva: H P 8 15

Eco-Clear Székesfehérvár
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vicc
Nyitottam egy éttermet, melynek „Csend 
és Nyugalom Szigete” a neve. A gyerek-
menüt 20.000 Ft-ért adjuk.

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

Ács- és alpinista 
munkák kivitelezése

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

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

50 x 100-as (12 mm-es)  

famintás greslap
15.000 Ft/m2 helyett 5.990 Ft/m2
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Márciusi akció a Kontakt Optikában!

Szfvár, Várkörút 42.
(a Travel utazási iroda mellett)  
tel.: 30/ 478- 8972, vagy 22/ 321-196

•  Multifokális szemüveglencsék: 

25% kedvezménnyel!
•  Gyermek, női és férfi szemüvegkeret akció!
• Komplett szemüvegek már 7.900 Ft-tól!

Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy telefonon!
Érvényes: 2017.03.10-31-ig.

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 caraván használtruha kereskedés
székesfehérvár, sütő utca 2-4.

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

TAVASZI-nyárI árucSere!!! 03.13. héTfő
TAVASZI- nyárI exTrA ruhAVáSár  

2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT/ db                
03.16. cSüTörTök

TAVASZI- nyárI exTrA ruhAVáSár 2000 fT/ kg, kb.: 200-500 fT / db                               
03.13. héTfő

TAVASZI- nyárI exTrA gyerekruhA VáSár                                                                    
03.14. kedd

TAVASZI cIpőVáSár 300 fT / pár                                                                                  
03.16. cSüTörTök

TáSkA éS kIegéSZíTő VáSár                                                                                            
03.17-18. pénTek- SZombAT

28

Tavaszváró árak!
2017-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

155/70 R13 8.380 Ft 9.860 Ft 13.560 Ft
165/70 R14 10.005 Ft 10.810 Ft 15.425 Ft
175/65 R14 10.020 Ft 11.185 Ft 14.530 Ft
195/65 R15 12.000 Ft 13.125 Ft 17.070 Ft
205/55 R16 15.180 Ft 15.890 Ft 20.890 Ft
225/45 R17 18.440 Ft 20.180 Ft 29.190 Ft

abroncs 
méret

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

Szőnyegek  
mélytiSztítáSa.

1190,- Ft/m²
www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítással!

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

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!

március 13-18-ig 

Tavaszi meglepetés!

Tavaszi árukészlet hétrôl hétre érkezik!

Minden termékünk 

30 %  
kedvezménnyel! 


