
Állás hirdetések: 4.,5.,6.,7.,8.,9.,14. oldal
Megyei és multinacionális cégek állásajánlatai közül válogathat minden héten

Egy újabb év, amiről még nem tudjuk, mit hozhat, de rajtunk is múlik....  3. oldal 

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2018. január 12., 2. hét

Mert igenis: az élet szép!

HÍVJON MINKET MOSTHÍVJON MINKET MOST

06 20 915 5994 
Facebook.com/Facebook.com/pannonjob

Amit kínálunk:

•• Br.196.900 Ft/hó
•• Kiemelkedő műszakpótlék

•
Kiemelkedő műszakpótlékKiemelkedő műszakpótlék

• Br.250.000 Ft 
Kiemelkedő műszakpótlékKiemelkedő műszakpótlék

Br.250.000 Ft Br.250.000 Ft cafeteria
Kiemelkedő műszakpótlékKiemelkedő műszakpótlék

cafeteriacafeteria keret
••••IngyenesIngyenesIngyenes vállalati buszjáratok

Székesfehérvárra a KÖFÉM Székesfehérvárra a KÖFÉM 
TERÜLETÉRETERÜLETÉRETERÜLETÉRE

GépkezelőGépkezelő
CsomagolóCsomagoló

Megmunkáló

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Székesfehérvárra a KÖFÉM 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

RÉCS Kft Autószerviz
személyautók 

javítására keres

  

• fi x 8 órás munkaidő
•  versenyképes 

fi zetés 
Érd: 06-30/650-1864

autó-
szerelőt

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

GRÁNIT SÍREMLÉKEK 

250.000 Ft-tól

A Jüllich Glas Holding Zrt. az alábbi munkatársait keresi:

CNC GÉPKEZELŐ
CNC vezérlésű gépek kezelésére

ELVÁRÁSAINK: CNC végzettség és/vagy gyakorlat, 
rajzolvasási ismeret és gyakorlat, igényes munkavégzés, 

3 műszakos munkarend vállalása
ELŐNY: gyártásban szerzett tapasztalat, emelőgépkezelői 

végzettség, szfvár-i vagy környéki lakhely

GÉPKEZELŐ
automata és félautomata 

üvegipari gépek kezelésére

ELVÁRÁS: min. szakmunkás bizonyítvány vagy egyéb 
tanfolyam, 2 műszakos munkarend vállalása

ELŐNY:  gyártásban szerzett gyakorlat, műszaki 
érdeklődés, szfvár-i vagy környéki lakhely

AMIT MI KÍNÁLUNK: stabil munkahely, hosszútávra, versenyképes bér +cafetéria (próbaidőben is), 
utazási költségtérítés, kulturált munkakörnyezet

JELENTKEZÉS: magyar nyelvű önéletrajzzal az állás megnevezésével postai úton a 
8000 Szfvár, Holland fasor 5. címre vagy e-mailben a human@jullichglas.hu címen

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

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

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel január 1–31-ig!
Székesfehérvár, József A. u. 2/E
(az ügyeletes gyógyszertár mögött) www.groszutazas.hu
E.sz.: U-001192 e-mail: groszutazas@gmail.com

Tel.: 06 (22) 315-662, 06(30)267-74-48.

Velencei Karnevál  február 9-11.(non-stop)  15.000 Ft
Mohácsi Busójárás  február 10. és 11.  6.500 Ft
Disznóvágás a Hancsik tanyán  február 24.  6.500 Ft
Celldömölk: Vulkánfürdő és Szombathely  február 24.  6.900 Ft
Zotter csokoládégyár - Graz  március 15.  8.500 Ft
Sörtúra és a Skoda gyár Csehországban  március 15-17.  37.000 Ft
Gasztro kalandok Toszkánában  március 15-18.  59.000 Ft
Budapest: Zwack - Dreher Sörutazás  március 16.  4.500 Ft
Párizs - Versailles és a Loire-völgyi kastélyok  márc.29-ápr.3.  115.000 Ft
Párizs - Versailles és a Loire - repülővel  márc.30-ápr.2.  165.000 Ft
Hollandia és a Flamand vidék  április 14-19.  129.000 Ft
Cesky Krumlov - Cseh Paradicsom - Budweiser  ápr.28-máj.1.  59.000 Ft
Krakkó - Zakopane - Wieliczka - Auschwitz  ápr.28-máj.1.  52.000 Ft
Dalmát városok  ápr.28-máj.1.  65.000 Ft
Nyaralás Albánia tengerpartján repülővel  június 26-július 3.  161.500 Ft
Tirol hegyei, városai, értékei  július 8-12.  79.000 Ft
Svájci élmények  július 15-20.  109.000 Ft
Nyaralás Montenegróban  július 19-26.  95.000-169.000 Ft
Nyaralás a szlovén tengerparton  július 20-27.  180.000 Ft
Baltikumi körutazás  július 29-augusztus 6.  159.000 Ft
Szentpétervár - repülővel  augusztus 10-13.  165.000 Ft
Nyaralás Bosznia-Hercegovinában  augusztus 14-21.  110.000-145.000 Ft
Nagy körút Erdélyben és Moldvában  augusztus 15-24.  119.000 Ft

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

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

kollégánkat keressük 
(max. két műszak)

Elvárások: 
fémipari végzettség és gyakorlat.

Jelentkezni szakmai 
önéletrajzzal:

karrier@feha.hu -n

MINŐSÉG-
ELLENŐR

KAPU-ROLL TECH KFT

DOORHAN
R

IPARI ÉS LAKOSSÁGI KAPUK, 
MOZGATÓ AUTÓMATÁK 
GYÁRTÁS KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM 
A KAPU-ROLL TECH KFT A DOORHAN 
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI 
FORGALMAZÓJA!

149. 000 Ft-tól!
2500x2000-es kapu motorral

www.kapuroll.hu 
www.doorhan.com

8000 Szfvár, Had u. 12. Mobil: 70/325-2767  
Fax: 22/503-512 Tel.: 22/503-510, 503-511

Garázskapu gyári áron! 6m széles kapu lakossági ár!
TOLÓ motor akció!

 Nagy érdeklődésre való tekintettel: 
meghosszabbítva!

AKCIÓ!

Akció időtartama:  2014.09.01-től 2014.10.01-ig.  Az ár az áfát tartalmazza. Részletek az üzletben!

IPARI ÉS LAKOSSÁGI KAPUK, 
MOZGATÓ AUTÓMATÁK GYÁRTÁSA 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM!
A KAPU-ROLL TECH KFT A DOORHAN 

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI
 FORGALMAZÓJA!

Garázskapuk 
gyári áron!

6 m széles kapu lakossági ár!
Garázskapu mozgatómotor

39.000 Ft
2500x2000-es kapu 

119.000 Ft
Nagy érdeklődésre való

tekintettel: meghosszabbítva!
Az árak az Áfát nem tartalmazzák

AKCIÓ!
www.kapuroll.hu, www.doorhan.com

Szfvár, Had u. 12. 
Mobil: 70/325-2767

Fax: 22/503-512
 Tel: 22/503-510, 503-511

Akció időtartama: 2018.01.12-2018.02.15.
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Hírek
Információk

Tolcsvay Béla önálló estje
Január 15-én, hétfőn 18 órakor Tolcsvay Béla lesz a Királykút Emlékház vendége, aki a Vörösmarty Társaság és A Szabad-
művelődés Háza közös rendezvényén “Lélekdal” című önálló estjét adja elő. A Fejér megyei Pázmándon élő művész, aki az 
utolsó igricnek nevezi magát, sokat tett a magyar hagyományvilág mérhetetlen gazdagságának közvetítéséért, s azt vallja: 
gyökér nélkül nincs lombja a fának. A belépés díjtalan, szeretettel várják az érdeklődőket. 

amatőrVersírópályázat

Csak kapkodtuk a fejünket,
hogy milyen rengeteg különleges, gyönyörű és egyedi vers érkezett hozzánk! De tényleg!

Köszönjük minden pályázónak!

Kérjük, szavazzon Ön is a legszebbre a facebook-on január 19–29-ig!
Most a 15 fős zsűrinké a feladat, hogy felállítsanak egy sorrendet.

Aztán február 19-én a facebook oldalunkra kitesszük az általuk legjobbnak ítélt 3 verset. Ott pedig majd szavazni lehet a legjobban tetszőre.

S legvégül a zsűri és a lájkos szavazás helyezéseit összefűzve fog kialakulni a végleges eredmény, 
melyet a február 2-i újságunkban teszünk közzé, illetve természetesen a facebook oldalunkon is.

Keressék február 19-29 között facebook oldalunkat és segítsenek 
eldönteni, melyik vers nyerje meg Önök szerint a versenyt!
Szóval... Köszönjük a pályaműveket, 

s várjuk a facebook-os szavazást! Székesfehérvár és körzete Szuperinfó

Hih
ete

tle
n!

!

Galamb és kisállat kiállítás
A hétvégi, január 13-14-i, 

jubileumi seregszemléjére 
készül a fennállásának 60. 
évfordulóját idén ünneplő 
Alba Regia Galamb- és Kis-
állattenyésztő Egyesület. A 
szombaton és vasárnap Szé-
kesfehérváron, a VOKE Vö-
rösmarty Művelődési Ház-
ban látogatható kiállításon 
galambok, díszbaromfik, 
díszmadarak, nyulak és 
egyéb kisállatok több mint 
négyszáz egyedét láthat-
ja a közönség. A kiállítás 

szombaton 8-18, vasárnap 
8-14 óráig látogatható, a be-
lépés csoportok és gyerekek 
számára díjtalan, felnőttek 
részére 500 forint/fő.

Január 19-ig tegyük ki 
Január 8-a és január 19-

e között szállítja el a kará-
csonyfákat a Depónia Kft. A 
fenyőfák elszállítása a kom-
munális hulladék gyűjtési 
napján történik mind a la-
kótelepeken, mind pedig a 
családi házas övezetekben. 
Arra kérik a fehérváriakat, 
hogy a fákat a kukák mellé 

helyezzék ki úgy, hogy az 
sem a gyalogos, sem pedig a 
jármű forgalmat ne zavarja.

Kapust igazolt a Vidi
Tomás Tujvel neve isme-

rős lehet a fehérvári szur-
kolóknak, hiszen a szlovák 
kapus hét éven át volt a Vide-
oton játékosa. A nyolc és fél 
éve az FC Nitrától szerződ-
tetett, akkor 25 éves játékos 
2013-ig bezárólag összesen 
27 bajnokin lépett pályára 
piros-kék színekben, továb-
bi 46 tétmeccsen állt a Vidi 
kapujában. Tomás Tujvel a 
Videoton első téli igazolása. 
A harmincnégy éves szlovák 

kapus Mezőkövesdről szer-
ződött a fehérváriakhoz. 
Tujvel tagja volt a 2011-ben 
bajnoki címet szerző fehér-
vári együttesnek.

Parkolóbérlet információ 
Január 15. és 

február 2. között 
meghosszabbított 
nyitva tartással, 
minden hétköz-
nap este 18 óráig 
várja a fehérvári-
akat a Városgond-
nokság parkolá-
si csoportjának 

ügyfélszolgála-
ta, a Szent Ven-
del utca 17/a alatt 
található ügy-
félszolgálaton, 
hogy munkaidő 
után is legyen le-
hetőség az éves 
parkolóbérletek 
cseréjére.

Használt könyvek 
egy buszjegy áráért 

Könyves szekér nyílt janu-
ár 11-én, csütörtökön az Alba 
Plaza előtti téren a Könyv-
szolgálat Kulturális Egye-
sület szervezésében. A kez-
deményezés lényege, hogy 
mindenki minőségi könyv-
höz juthasson egy buszjegy 
áráért. A különleges kulturá-
lis lehetőség hétfőtől szom-
batig várja majd a járókelő-
ket. Egy Erdélyből hozott, 
átalakított szekér fog köte-
teket kínálni hétfőtől szom-
batig egész nap.

A használt könyvek 300 
forintba, míg az újak 600 fo-
rintba kerülnek majd.
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 Igazság szerint tegnap este még úgy voltam ve-
le, hogy az új évi fogadalmakról fogok írni. Ki mit 
fogad meg, érdemes-e... ilyesmi.

Aztán ahogy ballagtam 
haza, rájöttem, talán fonto-
sabb/jobb lehetne, ha arról 
írnék, ami erőt adhat egy 
újabb évhez. Vagy úgy egyál-
talán a napjainkhoz, a gond-
jaink megoldásához.

Talán ahhoz, hogy általa 
kinyíljon egy ajtó, mert lehet, 
hogy most arra van szükség 
(szerintem magától kevés aj-
tó nyílik ki, ahhoz oda kell 
menni meg kell fogni a kilin-
cset, és ki kell nyitni). 

Szóval, a helyzet az, hogy 
egy új nagy levegővel egy új 
évet kezdtünk el. Minden 
ember maga mögött hagyott 
valamit, megint egy év, amin 
túl vagyunk... 

Ön mit hagyott maga mö-
gött, ha három szóval kellene 
elmondania? Milyen évet? S 
mi az, ami hiányzott belőle? 
Mi az, ami szerethető volt 
benne? Mi újat adott? Milyen 
tanulságokkal lett bölcsebb?

Százszámra lenne kérdés, 
amit fel lehetne tenni.

Valószínűleg az embe-
rek többsége az év végén 
óhatatlanul csinál egyfaj-
ta leltárt arról a 365 napjá-
ról. S szerencsés az, aki azt 

mondhatja, ha legalább ilyen 
lesz a jövő éve is, akkor az 
remek lesz. 

Nem tudom, kik vannak 
többen... Akik elégedettek, 
vagy akikben él egy vágy, 
hogy valami más legyen, 
máshogyan legyen. Lehet, 
hogy megfogalmazni sem 
tudja, hogy miben más, 
csak azt, hogy ne ilyen. Tud-
ja, hogy valamit tennie kel-
lene, még ha nem is tudja, 
hogy mit.

Van, amikor az embernek 
csak saját maga adhat erőt a 
változtatásokhoz. Szokták 
mondani; kénytelen vagy a 
hajadnál fogva kihúzni ma-
gadat! Ebben azt hiszem, sok 
igazság bújik meg. 

Az élet maga is a válto-
zásokról szól, nem lehet 
mindig minden ugyanaz és 
ugyanolyan. Hiába szorítjuk 
magunkhoz görcsösen, fog-
juk marokra, hogy úgy és ott 
maradjon.

Kell, hogy néha „előve-
gyük magunkat” és megnéz-
zük; mi az, ami még mindig 
fontos, és mi az, ami tulaj-
donképpen már régen nem 
az, csak valamiért belénk 

ragadt. A múló idő, sokszor 
felülír régi szokásokat, be-
idegződéseket, hozzáállá-
sokat és bizony néha szem-
üveget is kell cserélnünk. 
Máshogy kell ránéznünk a 
világra. Vagy legalábbis más-
hogy is.

Ami már nem kell, azt 
dobjuk ki! Bármiről is legyen 
szó. Örömöt ad? - akkor ma-
radhat. Hasznomra van még? 
Nem? - akkor el kell felejteni, 
ki kell radírozni: már felesle-
gessé, idejétmúlttá vált. Akár 
emberről, akár tárgyról, akár 
gondolatokról, érzésekről le-
gyen szó.

Most elmondok egy titkot, 
amit egyszer kitaláltam ma-
gamnak, és amikor sok raj-
tam a nyomás, vagy a gond, 
és nyavalyogni támad ked-
vem, meg sajnálgatom ma-
gamat, hogy milyen rossz is 
nekem, mit teszek (de kérem, 
ne nevessenek ki, mert ez 
számomra tényleg komoly):

Szóval... este, amikor 
már minden sötét és már az 
ágyamban fekszem, elkép-
zelem egy pillanatra (na jó, 
mondjuk kb. max. egy per-
cig), hogy én igazából a föld 
alatt fekszem már, benne egy 
koporsóban, fölöttem a föld, 
néma csend van, semmi nem 
ér már el hozzám, vagyis 
már eltemettek. Nem az ér-
zést képzelem el (nem bá-
natos, kesergősös!), hanem 
csak magát a tényt, hogy ott 
vagyok a sötétben, és sem-
mit nem tudok már tenni, 
soha többé. 

És akkor elképzelem, hogy 
odajön (odaszól valaki (Vala-
ki), hogy „Idefigyelj, én most 
ajánlok neked egy alkut, egy 
lehetőséget: visszateszlek 
téged az életbe, de tovább-
ra sem lesz ezed, nem lesz 

azod, fájni fog ez, nehéz lesz 
az... (és sorolja az összes ba-
jaimat), kijönnél-e, vállalva 
mindezt?” 

És amikor ez a kérdés el-
hangzik, bennem mindig 
egy akkora életigenlés csap 
fel és kezd ragyogni, hogy 
legszívesebben hangosan 
kiáltanám, hogy igen-igen! 
Vállalom mindezt, csak új-
ra élhessek! Hogy újra lát-
hassam a napot, ázhassak 
az esőben, átöleljem a sze-
retteimet... És majd mindent 
megoldok, persze, majd min-
dent másképp látok és más-
hogy fogok csinálni, csak új-
ra élhessek! Mert újra lesz 
lehetőségem, hogy megcsi-
nálhassam azt, amit eddig 
nem tettem!

Számomra ez a pár per-
ces „történés” akkora erőt 
ad, ami napokra felvisz en-
gem újra oda, ahol lenni sze-
retnék. Nem azt mondtam, 
hogy a problémáim megol-
dódnak ettől! Hanem azt, 
hogy máshogyan tudok rá-
juk nézni, hozzájuk nyúl-
ni és kezelni őket. Ahogy 
másképpen tudok az életre 
is ránézni. 

Ilyenkor a tükörben is 
máshogyan mosolygok ma-
gamra: igen, így 55 évesen 
egyre több és mélyebb a 

ráncaim száma, a tény pe-
dig az, hogy öregszem. A 
botox meg elmehet a fené-
be. Nem érdekel. Mert az a 
fontos, hogy van, akinek így 
is jó vagyok, aki így, ilyennek 
szeret engem. 

Sőt, ilyenkor már azt is el 
tudom már képzelni magam-
ról, hogy komolyan változtas-
sak néhány dolgomon! Hogy 
hát hiszen erős vagyok én, - 
kaptam egy lehetőséget Vala-
kitől, azaz a Mindenhatótól... 
- és igenis meg akarom tenni 
és meg tudom tenni! Tehetek 
magamért, mert most van itt 
az idő rá! Most. Nem is így 
írom, hanem így: MOST.

Nem szabad félnünk a vál-
tozásoktól és változtatások-
tól. Rengeteg ajándék bújik 
meg bennük. Ha küzdeni 
kell érte, ám legyen! A küz-
delem is a miénk, ahogy a 
megérkezés boldog sóhaja 
is...

Ha semmin nem változ-
tatsz, nem változik semmi. 
(saját tanulságaim által szer-
zett tömör „bölcsességem”).

És akkor még egyszer, a 
legfontosabb mankó: Kép-
zeld el, mi lenne, ha már 
nem lennél... És akkor rá-
jössz majd újra és újra, hogy 
igenis: az élet szép!

 - anna -

„Ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk...”

A Tó-CooP Zrt. 
(2484 Gárdony-Agárd, Gesztenye sor 17/A.) 

bérbe adja az alábbi  
kereskedelmi és vendéglátó egységeit:

82/K. Élelmiszerbolt  Martonvásár. Hunyadi u. 23.  88 m2

87/K. Élelmiszerbolt  Kajászó, Rákóczi u. 60.  355 m2

175/K. Élelmiszerbolt  Zámoly, Táncsics u. 18/A  213 m2

17/V. Italbolt  Nadap, Haladás u. 36.  93 m2

28/V. Presszó  Kajászó, Rákóczi u. 120.  286 m2

39/V. Presszó  Gyúró, Rákóczi u. 51.  192 m2

53/V. Presszó  Seregélyes- Szőlőhegy, Liszt F. u. 1.  203 m2

Vágóhíd  Martonvásár, Béke u. 12.  622 m2

Bővebb felvilágosítást a 22/355-045 telefonon, illetve a 
06-30/520-6411 telefonon 8:00-12:00 óra között adunk.

Ajánlattételi felhívás
a Várpalota, Erdődy P. T. u. 46-48.

tető hő- és vízszigetelése, 
villámhárító kiépítése, 

homlokzati  hőszigetelés, 
közösségi nyílászáró csere, 

fűtéskorszerűsítés és
kapcsolódó munkálatok 

elvégzésére.
Ajánlati dokumentáció átvehető:

 Lakász’ 93 Kft. Várpalota,
Tábormező utca 32.fszt 1

Ajánlatok beadási határideje:
2018. január 31., szerda, 10.00 óra  

Helye: 8100 Várpalota,
Tábormező u. 32. fszt. 1.
Érdeklődni: Tóth József, 

+36-30/929-4911

Ajánlattételi felhívás
a Várpalota, Szabolcska Mihály 

utca 51-59. székhelyű Társasház
tető hő- és vízszigetelése, 
homlokzati és pincefödém 
hőszigetelés, villámhárító 

átalakítása, közösségi nyílászáró 
csere, fűtés rendszer 

korszerűsítése és kapcsolódó 
munkálatok elvégzésére.

Ajánlati dokumentáció  átvehető: 
Lakász’ 93 Kft. Várpalota,

Tábormező utca 32. fszt. 1.
Ajánlatok beadási határideje:

2018. január 31., szerda, 11.00 óra  
Helye: 8100 Várpalota,

Tábormező u. 32. fszt. 1.
Érdeklődni: Tóth József,

+36-30/929-4911

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

Év eleji akció 
Hajdúszoboszlón!
3 éjszaka 
13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
21 000 Ft*

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

„Nincs semmi a világon,  
amivel az élet minősége  

összehasonlítható,  
mivel maga az élet az érték.„

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

alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

CNC gépbeállító

Feladatok:
•  CNC berendezések programozása beállítása 
•  Az adott munkafolyamathoz a megfelelő szerszám 

ellenőrzése, gépre való felszerelése
•  Gépek működésének biztosítása a gyártási hatékonyság és 

a minőség � gyelembevételével
•  A termelésben résztvevő gépek műszaki állapotának 

felügyelete, beállítása

Elvárások:
•  Legalább középfokú műszaki végzettség;
•  Műszaki rajz olvasása
•  Precizitás, stressz és monotonitástűrés
•  Legalább 2 éves releváns szakmai tapasztalat (autóipari 

tapasztalat előny)
•  2 műszakos munkarend vállalása.

Előnyök:
•  Angol nyelv ismerete

Amit kínálunk:
• Versenyképes fi zetés • Bejárás támogatás • Lakhatási támogatás
•  Modern berendezések, tiszta, kellemes légkör
•  Szakmai fejlődés •  Hosszútávú munkalehetőség

Főként autóipari területen tevékenykedő 
magyar tulajdonban lévő forgácsoló üzem 

CNC gépbeállító kollégát keres.

VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft.

A VIDEOTON Vállalatcsoport egyik legdinamikusabban 
fejlődő, főként ipari, automatizálási elektronikai és 
vasút-elektronikai termékeket gyártó tagvállalata.  

Az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

Jelentkezéseket várjuk: VIDEOTON EAS KFT. – Humánpolitika 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 231-es épület
Tel: 22/533-805; 22/533-604; 22/554-094 fulop.brigitta@veas.videoton.hu

AMIT AJÁNLUNK: Versenyképes fizetés • Éves nettó: 180.000 Ft Cafetéria 
• Kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér: az alapbér 10 %-a, jelenléti 
bónusz: havi nettó 7.000 Ft, év végi juttatás, szociális, sport és kulturális 
lehetőségek, iskolakezdési támogatás)• Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 
25.000–50.000 Ft/fő • Térítésmentes szerződéses járat számos településről• 
Premizált dolgozói ötletrendszer • Tiszta, kultúrált, modern, klimatizált 
munkakörnyezet, jó munkahelyi légkör • Határozatlan idejű szerződés• 
Biztos háttérrel rendelkező stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Székesfehérvár

Gépi forgácsoló
FELADATOK: 

•  Tartalék alkatrészek forgácsolási feladatainak elvégzése műhelyrajz alapján
•  Területek karbantartási feladatainak támogatása
•  Elkészült alkatrészek minőségének ellenőrzése

ELVÁRÁSOK:
•  Szakirányú szakmunkás iskolai végzettség (gépi forgácsoló)
•  Minimum 3 éves gyártó környezetben szerzett tapasztalat
•  Műhelyrajz alapján önálló munkavégzés
•  Mérésismeret, mérőeszközök használatának ismerete
•  Munkájára igényes, megbízható, gyors és pontos
•  Hosszú távú, minőségtudatos szemléletmód

ELŐNY:
•  Hegesztői tapasztalat

Műszerész
ELVÁRÁSOK:

•  Szakirányú végzettség 
(rádió-, tv-, számítógép 
műszerész, stb…)

FELADATOK:
•  A termelés folyamán kieső 

termékek javítása. 
Az előírt dokumentumok 
pontos vezetése.

Összeszerelő/gépkezelő
ELVÁRÁSOK:

•  8 általános iskolai végzettség
•  Jó látás és kézügyesség
•  Sikeres felvételi teszt
•  3 műszakos munkarend (5 napos munkahét), 

ezenkívül lehetőség van állandó délutános, illetve állandó 
éjszakás 1 műszakos munkarendben való munkavégzésre is

•  Felvételi bér: 
155.000 Ft (összeszerelő), 165.000 Ft (gépkezelő)

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

GÉPKEZELŐ

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM!

Jelentkezés a jooneam@inotal.hu elektronikus, vagy
az INOTAL Zrt. (8100 Várpalota, Fehérvári út 26.) 
címeken, illetve a +36 88 544 100 telefonszámon.

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat határozatlan idejű
munkaszerződéssel.

JUTTATÁSOK:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 15.000 forint jelenléti bónusz
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - negyedévente minőségi bónusz
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - negyedéves jutalomkeret 25%
 - folyamatos munkarendben 40% műszakpótlék
 - munkábajárás útiköltségtérítés
 - barátságos munkahelyi légkör
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú munkalehetőség

Képzés 
nevelőszülőknek

Közel félmilliárd forint ál-
lami forrásból valósul meg 
2500 nevelőszülő képzése, 
továbbképzése egy központi 
oktatási programban. A ne-
velőszülők részére kidolgo-
zott, 2016 tavaszán indított 

központi oktatási program 
a gyermekvédelmi rendszer 
megújítását szolgálja. Az el-
ső, 240 órás, ingyenes kép-
zések tavaly decemberben 
zárultak. Az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
szociális ügyekért és társa-
dalmi felzárkózásért felelős 
államtitkára hangsúlyozta, 
hogy két másik program-
ban még csaknem kétmil-
liárd forintot biztosítanak 
a nevelőszülői hálózat fej-
lesztésére. (forrás: www.
profession.hu)
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A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás
 egyik meghatározó szereplője, a

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
 érdeklődését, küldje el önéletrajzát, a lenti e-mail címre:

hr@polyax.hu

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐ

munkatársat keres.

FELADATOK:
•  műszakvezető által 

megadott utasítások 
szerinti munkavégzés

•  termelésben való aktív 
részvétel

•  pontos, igényes 
munkavégzés

ELVÁRÁSOK:
•  minimum 8 általános 

végzettség
•  alkatrészgyártásban 

szerzett tapasztalat
•  gépi forgácsolásban 

szerzett tapasztalat
•  2 műszak vállalása

Cégünk 1986 óta működő aktív forgácsoló üzem, főként 
autóipari területen tevékenykedünk. A folyamatos technológiai 

fejlesztésekkel párhuzamosan szeretnénk jelenlegi 80 fős 
csapatunkat lelkes, lojális és kiváló szakemberekkel bővíteni

AMIT AJÁNLUNK:
• hosszú távú, stabil munkalehetőség • versenyképes bérezés

•  bejárási támogatás • tiszta, kulturált, modern munkakörnyezet
•  kellemes légkör, fiatalos csapat

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Székesfehérvár

G.E.B.E. Kft.  Belföldi- és Nemzetközi Árufuvarozó Kft.

Jelentkezni az allas@gebe.hu e-mailen vagy postai úton 8000 Székesfehérvár, Amerikai fasor 3/a-5. címen.

Belföldi- és Nemzetközi Árufuvarozó Kft.

G.E.B.E.

Áruátvevőket • Targoncavezetőket
Raktáros műszakvezetőket

Operátorokat Nemzetközi és Belföldes 
gépkocsivezetőket 

Furgonos gépjárművezetőket

Csapatunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat:

FELADATOK:  
beérkező és kimenő áruk kezelése, raklapok ki- és betárolása,
leltárokban, készlet-ellenőrzésekben való aktív részvétel
ELVÁRÁSOK:
minimum középfokú végzettség, számítástechnikai ismeret, targoncavezetői jogosítvány, 
precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság, 3 műszakos munkarend vállalása.

•  2 műszakos munkarend 
vállalása

•  185.000 Ft bér minőségi 
munkavégzés esetén

• éves 290.000 Ft Cafetéria

„E” kat. jogosítvánnyal, kiemelt bérezéssel, tapasztalattal

„B” kat. jogosítvánnyal, kiemelt bérezéssel, tapasztalattal

A FÉM - MŰVEK  KISBÉR Kft. 
az alábbi munkakörbe keres munkatársakat 

CNC MARÓS
FELADATOK: 
•  Szerszámalkatrészek legyártása műszaki rajz és dokumentáció alapján.
•  A gyártáshoz szükséges CNC programok készítése.
•  CNC marógépek kezelése.
•  A gyártáshoz szükséges szerszámok kiválasztása és bemérése.
•  Előállított termékek méreteinek ellenőrzése mérőeszközök segítségével.

ELVÁRÁSOK:
•   Középfokú szakmai végzettség 
•   CNC/NC programozói ismeretek - Haidenhein
•   Hasonló feladatkörben szerzett legalább 2 éves tapasztalat
•   Önálló, pontos, precíz munkavégzés

ELŐNY: 
•  Számítógép felhasználói szintű ismerete
• Heidenhain TNC 530i marógép ismerete

Érdeklődni illetve az önéletrajzot az alábbi címünkre kérjük: 
2870 Kisbér, Béke u. 22. • Telefon: 34/552-017 

www.femmuvek.hu • allas@femmuvek.hu

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
szakirányú szakmunkásképző iskola vagy szakirányú szakiskola, 

szakirányú OKJ bizonyítvány • C kategóriájú jogosítvány

Útüzemeltető szakmunkás
munkakörbe munkatársakat keres

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.
Fejér Megyei Igazgatóság Székesfehérvári mérnökség

Jelentkezési határidő: 2018. március 31.
Érdeklődni: Bognár László +36-20-919-9575

FELADATOK: teljes körű könyvelési és 
egyéb adminisztratív munkák ellátása. 

ELVÁRÁS: minimum 3-5 év releváns szakmai tapasztalat, 
előnyt jelent az angol vagy német nyelv alapszintű ismerete. 

A munkába járást Székesfehérvárról cégünk biztosítja.

 Önéletrajzokat a plastobo@plastobo.hu e-mail címre várjuk.

regisztrált mérlegképes könyvelőt
Sárbogárdi gyártó cég keres teljes munkaidős, 

VT Metal Kft .
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

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

Feladatok: 
•  Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása

Elvárások:
•  Minimum szakmunkás iskolai végzettség
•  Egészségügyi alkalmasság
•  3 műszak vállalása

Előny: 
•  Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
•  Automata gépkezelői tapasztalat

Amit kínálunk:
•  Kedvező juttatási csomag (3 műszakos munkarendben, betanulás 

után kereseti lehetőség túlóra nélkül havi br. 216.000 Ft )
•  Cafetéria nettó 180.000 Ft /év
•  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, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 

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

műszaki 
operátor 

munkatársunk  
jelentkezését várjuk  

versenyképes bér,  
max. 2 műszak,  

Székesfehérváron.  
Jelentkezni, szakmai önéletrajzzal:

karrier@feha.hu  

IDŐSÁPOLÓKAT
KERESÜNK 

NÉMETORSZÁGBA.
Feltétel: német nyelv. 

Bérezés:
1100-1300 euró nettó.

Csicsó Márta,
00-42-19022-10003
00-49-15122-154088

 marti.csicso@gmail.com

Javultak a 
foglalkoztatási 
mutatók

A Központi Statisztikai 
Hivatal adataiból kiderül, 
hogy a tavaly szeptember-
novemberi időszakban a 
munkanélküliek létszá-
ma a 2016-os adatokhoz 
képest 30 ezerrel csök-
kent, 178 ezerre. Ugyaneb-
ben az időszakban pedig a 
munkanélküliségi ráta 0,7 
százalékponttal, 3,8 %-ra 
csökkent. Az elsődleges 
munkaerőpiacon dolgozók 
száma 85 ezerrel nőtt, míg 
összesen 48 ezerrel mérsék-
lődött a közmunkások és a 
külföldi telephelyen dolgo-
zók száma. (forrás: www.
profession.hu)
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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. 

MŰANYAG FRÖCCSÖNTŐ TECHNOLÓGUS/ 
SZERSZÁMPRÓBA SZAKEMBER

Munkavégzés helye:
•  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
•  A fröccsöntött  termékek próbagyártásában való részvétel
•  A gépek és folyamatok minőségének és gondmentes működé-

sének biztosítása
•  Automati zált gyártóberendezések és gyártósorok felügyelete
•  Gyártástechnikai folyamatok felügyelete és opti malizálása
•  A gyártási-, és  gépadatok dokumentálása, az üzembe helyezés 

nyomon követése
Elvárások:
•  Középfokú végzett ség
•  Műanyag üzemi termelési területen szerzett  technológusi/gép-

beállító tapasztalat komoly elvárás
Amit kínálunk:
•  Kedvező jutt atási csomag
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  180.000 Ft éves cafeteria
•  Egy műszakos munkalehetőség 
•  Elérhető brutt ó alapbér 450.000 Ft

Amennyiben állásajánlatunk felkeltett e érdeklődését, 
önéletrajzát  (munkakör  megjelölésével) az  alábbi címre várjuk:

 VT Plasti c Gyártó Kft .  
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály

illetve elektronikusan: horvath.renata@plasti c.videoton.hu
Tel.: 22/554-097

VT Plasti c Gyártó Kft .
Cégünk nagy ipari múltt al rendelkező, a mai gazdasági helyzetben is stabil alapokon 
nyugvó, hosszú távú tervekkel rendelkező vállalat, mely autóipari termékek és más 
ipari szférából származó műanyagalkatrészek gyártásával foglalkozik. Profi lunk magába 
foglalja az esztéti kai, valamint technikai alkatrészek gyártását, festését és szerelését is.
Ha szeretne egy stabil, fejlődő cég csapatába tartozni küldje el pályázatát!ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

ÖNTÖDEI GÉPKEZELŐ

VERSENYKÉPES JÖVEDELEM!

Jelentkezés a jooneam@inotal.hu elektronikus, vagy
az INOTAL Zrt. (8100 Várpalota, Fehérvári út 26.) 
címeken, illetve a +36 88 544 100 telefonszámon.

A magyar tulajdonú INOTAL Zrt. keres 
várpalotai üzemébe

munkatársakat határozatlan idejű
munkaszerződéssel.

JUTTATÁSOK:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 15.000 forint jelenléti bónusz
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - negyedévente minőségi bónusz
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - negyedéves jutalomkeret 25%
 - folyamatos munkarendben 40% műszakpótlék
 - munkábajárás útiköltségtérítés
 - barátságos munkahelyi légkör
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú munkalehetőség

Építőipari cég 
keres tapasztalt 

víz-gáz-fűtés-
szerelőt és 

segédmunkást. 
Érd: 22/796-137

Szükség van a 
képzett munkaerőre

Az utóbbi hat évben nagy-
mértékben, 750 ezerrel nőtt az 
új munkahelyek száma, ezért is 
van nagy szükség képzett mun-
kaerőre. Az új technológiák, el-
járások folyamatos megjelenése 
miatt azok megismerését minél 
gyorsabban be kell építeni az ok-
tatásba, hogy az iskolapadból ki-
kerülők az aktualitásoknak meg-
felelő, használható szaktudással 
rendelkezzenek. Az NGM célja a 
duális szakképzési lehetőségek 
további szélesítése, a szakképzés 
és a gazdaság kapcsolatának még 
szorosabbá tétele. Fontos, hogy a 
felnőttképzés szabályozásának 
módosításával a munkaerőhiány 
kezeléséhez új rugalmas képzési 
lehetőségeket biztosítsanak.(for-
rás: www.profession.hu)

Már több mint kétmillió e-személyi van a lakosságnál
Az elektronikus személyazonosító igazolvány 2016. januári bevezetésétől eltelt két év 
alatt 2,683 millió új típusú igazolványt kérelmeztek. Az emberek leggyakrabban a sze-
mélyazonosságuk igazolására használják az okmányt, de a személyes adatok kiolvasását 
támogató rendszerek használata is egyre meghatározóbb. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)
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HEGESZTŐ , LAKATOS, AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ, ASZTALOS, 
VILLANYSZERELŐ

Székesfehérvári egyedi felépítmény gyártó üzemünkbe keresünk munkavállalókat 
a következő munkakörökbe

Amennyiben jelentkezni szeretne valamelyik pozícióra, önéletrajzát, a pozíció megjelölésével küldje az 
allas@stephex.com címre vagy hívjon minket a +36-70-6-577-775 számon.

AMIT KÍNÁLUNK:
 1 műszakos munkarend /6:00-14:25/
 Versenyképes alapbér
 Saját állományú munkaviszony
 Munkaviszonyban eltöltött idő függvényében folyamatosan 

emelkedő, egyedülállóan széles körű cafeteria juttatás
 A 4. munkaviszonyban töltött évtől, éves bruttó 688 488 forint 

összegű cafeteria keret
 Munkatárs ajánló program bruttó 50 000 forint 
 Munkába járás támogatása
 Céges rendezvények, jubileum
 Stabil, biztos, hosszú távú munkalehetőség
 Felelősségteljes és kihívást jelentő munka az első naptól 

kezdve
 Szakmai és egyéb továbbképzési lehetőség

AMIT A LEENDŐ MUNKAVÁLLALÓINKTÓL ELVÁRUNK:

 Szakirányú végzettség
 Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 Önálló munkavégzés
 Terhelhetőség, rugalmasság
 Motiváltság
 Csapatszellem, megbízhatóság
 Felelősségteljes hozzáállás

Tudjon meg többet rólunk: www.stephex.com

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését, hívjon az 
alábbi telefonszámokon, vagy hagyjon üzenetet és visszahívjuk Önt!

06 22/510-400 • 06 30/321-5613
Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:

zsuzsa.haraszti@premiumsoundsolutions.com
N E  H A B O Z Z O N  K E R E S N I  M I N K E T !

O P E R Á T O R

M A G Y A R  H A N G S Z Ó R Ó  R E N D S Z E R E K  K F T .

Az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

Amit kínálunk:
  2-3 műszakos vagy � x éjszakás munkarend
  Műszakpótlék   Versenyképes � zetés 
  Bónuszok   Cafeteria 
  Kényelmes munkavédelmi papucs (Batz)
  Stabil munkahely, hosszútávú munkalehetőség
  Tiszta, légkondicionált munkakörnyezet 
  Családias, jó légkör   Szerződéses járat
  Céges rendezvények 

(családi nap, egészségnap, évzáró ünnepség)

Főbb feladatok:
  A műveleti utasítás szerinti összeszerelés
  Az elkészített hangszóró ellenőrzése 
  Az egyes munkahelyekhez tartozó gépek kezelése

Elvárások:
  min. 8 általános végzettség
  pontos, precíz, megbízható munkavégzés

Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Finn utca 2.

Szobaasszony 
munkakörbe állást kínál

a Hotel Magyar Király****. 
Önéletrajzokat a Hotel 

recepcióján leadva, vagy a 
hr@magyarkiraly.hu 

e-mail címre várjuk.

LEGYÉL A MUNKATÁRSUNK!
Munkatársakat keresünk bővülő, műanyag

fröccsöntéssel foglalkozó autóipari üzemünkbe 
KŐSZÁRHEGY-re:

AMIT NYÚJTUNK: 
versenyképes bér • cafeteria • bejárás támogatás

• munkatárs ajánló program • saját állomány

JELENTKEZÉS: az önéletrajzod várjuk a
     hr@simonceg.hu e-mail címre

M Ű A N YAG F E L D O L G O Z Ó

OPERÁTOR
12 órás folyamatos, vagy 8 órás 2 műszakos

SZERSZÁMFELRAKÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
TÖMB/HUZAL-SZIKRA FORGÁCSOLÓ
FRÖCCS-SZERSZÁM KARBANTARTÓ

www.simonceg.hu
www.facebook.com/simonceg

Villanyszerelőket  
keresünk

Jó munkakörülmények,

kiemelt bérezés                       
Jelentkezni:

info@aszelektro.hu  
06/20/555-4767

Elektromos berendezés 
gyártására, ipari és 

kommunális kivitelezésére
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A FÉM - MŰVEK  KISBÉR Kft. 
az alábbi munkakörbe keres munkatársakat 

CNC GÉPKEZELŐ
FELADATOK: 
•  Legyártott termékek megmunkálása – menetfúrás, marás, faragás
•  Mechanikai megmunkáló gép az előírt technológia és 

a gyártási dokumentumoknak megfelelő kezelése
•  Munkafolyamatokban előírt ellenőrzések elvégzése

ELVÁRÁSOK:
•  Középfokú szakmai végzettség 
•  Önálló, pontos, precíz munkavégzés
•  Több műszakos munkarend vállalása
• A szakmai tapasztalat előnyt jelent

AMIT KÍNÁLUNK: 
•  Versenyképes jövedelem +  juttatások
•  hosszú távú munkalehetőség
•  a munkába járást céges autóbusszal biztosítjuk

Érdeklődni illetve az önéletrajzot az alábbi címünkre kérjük: 
2870 Kisbér, Béke u. 22. • Telefon: 34/552-017 

www.femmuvek.hu • allas@femmuvek.hu

EMELT 
BÉRREL

CSÖRGESSEN MEG, VISSZAHÍVJUK!

keres munkavállalókat 

székesfehérvári gyártó 

vállalat több műszakba, 

hosszú távra.

ELVÁRÁSOK: 
8 általános iskolai végzettség, 

több műszak vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: 
versenyképes bér, 

béren kívüli juttatások, 

céges járat, kellemes 

munkahelyi környezet.

Érdeklődni: 06 70/631-9440, 

erzsebet.nagy@opuswork.eu

Egészségügyi 
ösztöndíj tanulóknak

Az ösztöndíjak rendkívül fon-
tosak az egészségügyi szakdol-
gozói utánpótlás biztosításában. 
Az ösztöndíj szabad felhaszná-
lású, a tanulók rendelkezhet-
nek annak felhasználásáról: ők 
döntik el, hogy mire fordítják 
az összeget, mire van a legin-
kább szükségük az egészség-
ügyi szakképesítésük megszer-
zésében. 2021-ig várhatóan 3200 
egészségügyi hivatást választó 

tanuló támogatására elegendő a 
szakképesítés megszerzéséhez 
a támogatási program kerete. 
A teljes összeg 4,4 milliárd fo-
rint. Az egyes tanulók számára 
elnyerhető támogatás havonta 
maximálisan nettó 40 ezer fo-
rint lehet. Azok a tanulók, akik 
tavaly szeptemberben kezdték 
meg valamelyik szakképesítés 
megszerzését, visszamenőleg is 
részesülhetnek a támogatásban, 
mivel az ösztöndíj a teljes tanul-
mányi időszakra kiterjed. (for-
rás: www.profession.hu)

Egyre kevesebben dolgoznak minimálbérért
Az év első hónapjában hivatalosan 303 ezer ember dolgozik minimálbérért, a 
bruttó 138 ezer forintra emelkedett legalacsonyabb fizetésért. A szakmához kötött 
garantált bérminimumot, 181 ezer forintot 876 ezer munkavállalónak kell kifizetni. 
(forrás: vilaggazdasag.hu)

Ajka, Devecser
és Környéke

Baja és vonzáskörzete

Békéscsabai regionális

Bicske, Martonvásár
és körzeteik

Bihar körzeti

Budapest

Csorna-Kapuvár

Debreceni

Dél-Borsodi

Dabas Dél-Pest megyei

Dombóvári

Dunaújvárosi

Eger KörzetiEsztergom-Szentendre és térsége

Észak-Pest Megye,
Dunakeszi és térsége

Észak-Pest Megye,
Vác és vonzáskörzete

Félegyházi

Győr Hajdúsági

Hajdúszoboszlói

Heves megyei

Hódmezővásárhelyi

Jászság-Gyöngyös-Hatvan

Kaposvár
és körzete

Karcagi

Kazincbarcikai

Kecskeméti

Kelet-Pest megye

Kiskunhalasi

Komárom megyei

Makói

Miskolc és környéke

Monor-Vecsés térsége

Mosonmagyaróvári

Nagykanizsai

Nógrád megyei

Nyugat-Balatoni

Orosházi

Ózd-gömöri

Pápa és környéke

Pécs és körzete

Siófoki 

Soproni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza Mátészalka

Szarvasi

Szegedi

Szeghalmi

Szekszárd

Szentesi

Székesfehérvár
és körzete 

Szigetszentmiklós
Kis-Duna Mente

Szolnok térsége

Vas megyei

Veszprém
és körzete

Zala megyei

Zalaegerszegi

Zempléni

Helybôl intézzük minden hirdetését, hogy Önnek kényelmesebb legyen!
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Autóipari és elektronikai multinacionális 
cégeknek szállító géptervező, gépgyártó 
vállalkozás tevékenységének bővítéséhez 
az alábbi munkakörre keres munkatársakat:

ELEKTROMŰSZERÉSZ

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

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

önálló munkavégzés

Kreatív munkatársak jelentkezését várjuk, pályakezdőkét is. 

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

ELEKTROMŰSZERÉSZ
Feladata:   célgépek, gyártósorok elektromos összeszerelése, 

részvétel a telepítésében és beüzemelésében
Elvárás:   Műszerész vagy villanyszerelő végzettség, önálló 

munkavégzés
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

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

hr@elmeaut.hu

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
szakirányú szakmunkásképző iskola vagy szakirányú szakiskola 

szakirányú OKJ bizonyítvány • C kategóriájú jogosítvány

Jelentkezési határidő: 2018. március 31.
Érdeklődni: Porkoláb István +36-22/819-729

útüzemeltető szakmunkás
munkakörbe munkatársakat keres.

A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.
Fejér Megyei Igazgatóság Kápolnásnyéki mérnökség

VT Metal Kft .
Az alábbi pozíciókba keres munkatársat:

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

Targoncavezető
Feladatok: 
•  Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése, 

üzem és raktár közötti   anyagmozgatás

Elvárások:
•  Minimum szakmunkás iskolai végzett ség,
•  Érvényes OKJ-s végzett ség 
•  Min. 3 éves gyakorlat
•  Egészségügyi alkalmasság
•  3 műszak vállalása

Betanított  gépkezelő
Feladat: 
• NC  marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
•  min.  8 ált. végzett ség 
•  fémmegmunkálás területén szerzett  gépkezelői 

tapasztalat 
•  egészségügyi alkalmasság 
•  3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
•  Kedvező jutt atási csomag 

(mozgóbér, évvégi jutt atás, iskolakezdési támogatás)
•  Cafetéria  nett ó 15.000 Ft/hó
•  Stabil munkahely a legnagyobb hazai

tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
•  Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű 

szerződés
• Aktí v 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 , Humánpoliti ka, 
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a 

laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

We engineer, you drive

Raktáros

Rába Járműalkatrész Kft
A RÁBA Csoport tagja 

A győri székhelyű Rába Járműalkatrész Kft a 
móri gyárába hosszú távú munkavégzésre, munkatársakat 

keres azonnali kezdéssel a következő pozícióba:

Feladatok
•  bejövő áru fogadása
•  kiszállítások teljes körű lebonyolítása
•  kivételezés a raktárból
•  egyéb anyagmozgatási feladatok
•  áruátvétel

Elvárásaink
•  minimum középfokú végzettség
•  2 műszakos munkarend vállalása
•  gyártáselőkészítői- és raktározási ismeretek
•  felhasználói szintű informatikai ismeretek
•  OKJ emelőgépkezelő vizsga és hatósági jogosítvány 

(vezetőüléses és gyalogkíséretű targonca)
•  előny tűzvédelmi szakvizsga

Amit kínálunk
•  bejelentett állás 120 éves magyar munkaadónál
•  hosszú távú munkalehetőség 
•  betanulás lehetősége, szakmai képzés
•  6 hónap után önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Bérezés: végzettség és szakmai tapasztalat alapján, 
megegyezés szerint
Elsősorban Mór, Oroszlány, Kisbér, Ászár, Aka, 
Bakonysárkány környéki pályázók jelentkezését várjuk.

Bővebb információ: Juhász Ildikó (06-22-577-524)
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje 

el fényképes önéletrajzát, a következő e-mail címre: 

ildiko.juhasz@raba.hu
www.raba.hu

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

a 22/570-115-ös számon várjuk.

Ha szeretnél egy  
jó csapatban dolgozni,  

jelentkezz hozzánk!

Többféle területre várjuk  
jelenleg is a jelentkezéseket:

• CUKRÁSZ
•  SZOBAASSZONY
• KARBANTARTÓ

Étkezést, munkába járás  
költségtérítést és  

munkaruhát biztosítunk!

Munkavégzés helye: Gárdony

Háztartási illatszer 
nagykereskedésünkbe 

áruismeretekkel rendelkező 
női és férfi munkatársakat

árufeltöltő és 
áruösszeszedő 

munkára felveszünk. 

Előny: B kategóriás 
jogosítvány és 

targoncavezetői engedély.

Tel.: 06-30/625-7081
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

10

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

FOGADJ 
ÖRÖKBE...

A kutyák  jelenleg az ASKA menhelyen élnek.  A kutyák  jelenleg az ASKA menhelyen élnek.  
ÖRÖKBE...

Mázli: 1 éves, csodálatos, energiával teli 
sinka fajtájú legényke. Nagy a mozgásigé-
nye.

Naeven: 3 éves, sinka fajtájú legény. Na-
gyon félt, de ideiglenes gondozójánál már 
szépen alkalmazkodott más kutyákhoz, 
és az emberekhez is.

Skoti: 8 éves, skót juhász keverék legény. 
Nagyon barátságos, emberekkel, kutyák-
kal egyaránt szépen viselkedik.

Picur: Gazdája halála miatt került hoz-
zánk. 14 éves, ivartalanított kan kutya.

Zokni: Kis-közepes termetű, szálkás szőrű 
keverék legényke. Éber és fi gyelmes, de 
nem kiabál feleslegesen.

Csubi: 6 hetes aprócska legényke. Mamá-
ja puli, papája ismeretlen.

Bogi: 1 éves, puli jellegű keverék szuka. 
Most még inkább félénk, de családba, sok 
szeretettel hamar megváltozik a viselke-
dése.

Rozi: 4 éves, sta� ord keverék szuka. 
Emberekkel tökéletesen viselkedik, de a 
kutyákkal szemben szereti fi togtatni az 
erejét. Egyedüli kutyának ajánljuk.

Neni: Nagyon aprócska, bújós, kedves, 
tüneményes kislány. Lakásban is szivesen 
élne.

Morgó: Nagyon aprócska pincsi legény, aki na-
gyon fél az emberektől. Bántották őt, és emiatt el 
kell nyerni a bizalmát. De ha mindez sikerül, akkor 
egy tüneményes kedves legényke válik belőle.

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Siófok

Székesfehérvár

Érd

CSALÁDICSALÁDI

L APOZÓ

Megjelenési hónapok és melléklet témáink:

 MÁRCIUS - Szépség - Egészség
 ÁPRILIS - Wellness - Utazás
 JÚNIUS - Otthon - Kert
 SZEPTEMBER - Gyermekkel az élet
 OKTÓBER - Bor - Gasztro
 DECEMBER - Családi advent

Keresse a térkép szerinti 
városok legforgalmasabb 

szolgáltatói és kereskedelmi pontjain, 
6 megyében, 500 terjesztési ponton!

- a család magazinja -

2018-ban is
6 alkalommal!

Minden, ami
a családról szól!

További információ és értékesítés:

Telefon: 22/508-660, 06-20/591-6552
Székesfehérvár, Szent István tér 1.

Egyre népszerűbb az albérlet
A statisztikai adatok alap-

ján az utóbbi években né-
mileg többen választják a 
munkaerőpiaci mobilitást 
is megkönnyítő albérletet a 
saját lakás helyett.

A jelentősebb megtakarí-
tással rendelkezők – egyelő-
re zömmel magánszemélyek 
– ki is használják a növek-
vő igényt: több tucat lakást, 

olykor egész emeleteket vá-
sárolnak, hogy azután egy 
erre szakosodott cégen ke-
resztül kiadják őket. (for-
rás: www.vilaggazdasag.hu)

Modern fűtőtestek: melyiket válasszuk?

Bár egy fűtőtest esetében is 
lényeges a dizájn, vásárláskor 
az elsődleges szempont még-
is az, hogy mekkora területet 
szeretnénk fűteni, hisz ott-
honunk adottságai megha-
tározzák a lehetőségeket. A 
társasházi lakások fűtésének 
korszerűsítésénél általában a 
kéménybélelés az első prob-
léma, ami miatt elgondolko-
dunk az alternatív megoldá-
sokon. Az elektromos panelek 

nagy előnye, hogy kicsi a be-
építési költség, a ma kapha-
tó típusok más elven működ-
nek, mint régebbi társaik, 
már egyáltalán nem mond-
hatjuk, hogy sokat fogyasz-
tanak. Szintén népszerűek a 
modern kályhák, kandallók, 
amik hangulatos elemei a tér-
nek, és jó elhelyezés esetén 
egy egész házat képesek fűte-
ni. Nagyon fontos a biztonság 
kérdése is; sose feledjük, hogy 
nyitott rendszerű kandalló 
nem működhet egy légtérben 
nyitott gázüzemű készülék-
kel, ezért ha mindkettőt meg 
akarjuk tartani, valamelyik 
fűtőberendezést zárt rend-
szerűvé kell alakítani. (for-
rás: www.lakaskultura.hu)
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www.modulablak.hu
8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 45., Tel/Fax: 06-22 310-426 Mobil: 06/20 512 5016

AJTÓ VAGY ABLAK?
AKKOR MODULABLAK!

30%
+5%

AKCIÓ 

KEDVEZMÉNNYEL!
ÚJ ÉPÍTÉS ESETÉBEN KEDVEZMÉNY! Az
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Az év felújított háza 2017-ben 
Dénes György épí-

tész vehette át hétfőn egy 
tervei alapján felújított 
balatonhenyei lakóépüle-
tért az Év háza díjat. A ter-
vező tisztelettel kezeli az 
épített örökség értékeit, de 
a kötöttségeken belül me-
részen alakítja a mai kor 
igényeinek megfelelően az 
épületet, megteremtve ez-
zel a régi és az új egyensú-
lyát. Homlokzatképzése, 
a belső terek alakítása és 

berendezése példaértékű, 
kiváló példája a megtartva 
megújítás gondolatiságnak. 
(forrás: sokszinvidek)

7 olcsó értéknövelő felújítási tipp 
•  Hozd rendbe a 

bejárati ajtót és 
környékét. A ve-
vők ezt látják 
meg először, fon-
tos, hogy már ez 
rögtön jó benyo-
mást keltsen. Ha 
a kintről látható 
részt felújítod, 7-15%-
kal is többet elkérhetsz 
ingatlanodért.

•  Cseréld le a régi konnek-
torokat újakra, jobb mi-
nőségűekre és az ingatlan 
stílusához jobban illőkre.

•  Konyhabútor lefestése.

•  Fogantyúk lecserélése a 
konyhabútoron, szekré-
nyeken, fiókokon.

•  Fesd át a régi, ódivatú, 
unalmas csempéket.

•  Ha van rá hely, csinál-
tass gardróbszekrényt a 
hálószobába. Nem kell, 

hogy nagyon nagy 
legyen és vagyono-
kat sem kell költeni 
rá, de a potenciális 
vevők imádni fog-
ják már a gondola-
tát is, hogy lehetne 
egy saját gardrób-
juk a hálóban.

•  Cseréld le és/vagy javít-
tasd meg a kilincseket és 
a csapokat. Nem kerül 
sokba, de nagyon meg-
éri, hiszen látványos do-
log, ezek vannak a leg-
többet használva. (forrás: 
otthonokesmegoldasok)Legyen új padlód, festéssel 

Szemrevaló mintázatok 
ide, divatos színvilágok oda, 
van, hogy nem 
e n g e d h e t ü n k 
meg magunknak 
pénzben és/vagy 
időben egy teljes 
pad lóburkolat 
cserét. De mi előtt  
patthelyzetet hir-
detnénk, muta-
tunk egy olyan 
ötletet, ami a ré-
giből hoz ki va-
lami merészen újat, azaz a 
meglévő járólapot turbózza 

fel. Az átalakulás egészen 
lenyűgöző. A trükk pedig 

pofonegyszerű.
N e m  k e l l 

ugyanis hozzá 
több, mint ha-
gyományos sten-
cil sablonok, meg 
egy kevés festék 
és egy festékhen-
ger. Meg a régi 
mintázatú, kissé 
megkopott, sokat 
látott, új köntös-

re érett járólapunk. (forrás: 
otthonokesmegoldasok)

Konyhapult egyedi módon 
Söröskupakokból újítot-

ta fel konyháját egy férfi, 
5 évig gyűjtögette őket. A 
kupakok közötti részeket 
gyantával töltötték ki, ami 
egyben vékony réteget is 
képezett a művészi alkotá-
son. 5 réteg gyanta kellett 
ahhoz, hogy teljesen elfed-
jék a kupaktengert. A ké-
peken szépen kivehető, ho-
gyan „folyatták egymásba” 
a kupakokat ahelyett, hogy 
éles határt képeztek volna a 
színek között. Briliáns! (for-
rás: otthonokesmegoldasok)
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*Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 
  maximum 2018. február 9-ig, a hirdetés felmutatásával.
  A hallókészülékkel kapcsolatos részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

          Vegyen részt ingyenes
     hallásvizsgálaton 2018. 
  február 9-ig és vegye át
    GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

          Válasszon MAGYAR
      szakértelemmel gyártott, 
  okos hallókészüléket!

  A kockázatokról olvassa el a használati
        útmutatót, vagy kérdezze meg
             kezelőorvosát.

w
w

w
.victofon.hu

BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ

Bejelentkezés: 06-22/500-053
06-30/557-1731 hétköznap: 8.00–16.00

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.
SZAKORVOSI HÁTTÉR:
Dr. Vincz István 
    fül-orr-gége adjunktus, 
    audiológus szakorvos
Némethné Haász Hilda
    audiológus szakasszisztens

Ismét ellopták Kóbor Já no sé k egyik dalát
Újabb dalt loptak el az Omegától. Most egy hollywoodi sci-fi vígjátéksorozat, a Future Man egyik zenéje lett az Addig élj! című 
sláger angol változata, úgy, ahogy azt Kóborék a hetvenes években felvették. Az Omega zenészei egyszerre mérgesek és 
büszkék. „A nyáron hívták fel a figyelmemet, egy rajongó szólt, hogy az Omega dala az egyik legmenőbb amerikai sorozat 
főcímzenéjében hallható.Nagyon meglepődtem, bár a Gyöngyhajú lány esete óta már nem is annyira” - mondta el a Borsnak 
Kóbor János, aki a rajongója jelzése után rögtön le is töltötte a sorozat előzetesét. (forrás: ripost.hu)

Megkérték Paris Hilton kezét Elég pár korty sör, 
hogy úrrá legyen 
rajtunk az eufória 

Talán nem korszakalkotó 
felfedezés, de mindenképpen 
érdekes: a sörben olyan ösz-
szetevők találhatóak, ame-
lyek boldoggá teszik az em-
bert, mivel az agy dopamin 
receptorát aktiválják.

E g é s z e n 
pontosan a 
hordenin ne-
vű összetevő 
az, amely a 
maláta árpá-
ban bőségesen 
megtalálható, 
és amely jelentően emeli az 
ember kedélyállapotát állít-
ják a Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-
Nürnberg kutatói.

A hordenin az agy jóérzést 
felelős központját stimulál-
ják, aminek következtében 
az ember jókedvűbb, opti-
mistább és mosolygósabb 
lesz. Ez lehet a szakembe-
rek szerint az oka annak is, 
hogy ritkán áll meg az em-
ber egyetlen sörnél, legalább 
kettőt leküld a többség, ha 
már elkezdett sörözni. (for-
rás: nuus.hu)

Ő lesz Cannes-ban  
a zsűri elnöke

Az Instagramon jelentette 
be Paris Hilton, hogy eljegyez-
ték. Azt írta, nagyon boldog 
és izgatott, hogy legjobb ba-
rátja és lelki társa megkérte 
a kezét. A férfiről nem sokat 
árult el, de azt írta, nagyon 
elkötelezett, hűséges, sze-
rető és jószívű. A lánykérés 

síelés közben, a luxus sípa-
radicsomban, Aspenben tör-
tént. „Úgy érzem, én vagyok 
a legszerencsésebb lány a vi-
lágon! Te vagy a valóra vált 
álom! Köszönöm, hogy bebi-
zonyítottad, a tündérmesék 
léteznek.” – mondta Paris. 
(forrás: nlcafe.hu)

Cate Blanchett ausztrál 
színésznő lesz a cannes-i 
filmfesztivál nemzetközi 
zsűrijének elnöke. A két-
szeres Oscar-díjas szí-
nésznő a május 8. és 19. 
között zajló 71. Cannes-i 
Nemzetközi Filmfeszti-
vál Arany Pálma-díjáról 
döntő grémiumot vezeti 
majd. A tavalyi mustrán 
a spanyol rendező, Ped-
ro Almodóvar vállalta a 
zsűrielnökséget.

Pierre Lescure és Thierry 
Fremaux, a cannes-i feszti-
vál vezetői páratlan tehetsé-
gű, elkötelezett színésznő-
ként méltatták Blanchettet, 

akinek munkáját a színpa-
don és a filmvásznon egy-
aránt elismerik.

A színésznő elmondta: az 
elmúlt években számos al-
kalommal látogatott el szí-
nésznőként, producerként 
a cannes-i fesztiválra, ahol 
a nemzetközi versenyprog-
ramban, illetve a filmvásá-
ron fordultak meg filmjei.

„A puszta élvezetért” 
azonban, hogy csak a fil-
meket nézze, még sohasem 
járt a tengerparti városban, 
és nagyon megtisztelve ér-
zi magát, hogy felkérték a 
zsűrielnökségre – fűzte hoz-
zá. (forrás: nlcafe.hu)

Így indul óvodába egy igazi hercegnő
A brit királyi család a hi-

vatalos Facebook-oldalán 
osztott meg két képet a las-
san 3 éves Sarolta herceg-
nőről. Az elbűvölő fotók a 
Kensington-palotánál ké-
szültek, nem sokkal az-
előtt, hogy Vilmos herceg 
és Katalin hercegnő má-
sodik gyermeke elindult 
volna a Willcocks Nursery 
School óvodába. (forrás: 
nlcafe.hu)



2018. január 12.      Székesfehérvár és körzete Szuperinfó    13

JANUÁRI 
AKCIÓ

SZOLGÁLTATÁSAINK:
•  ultrahangos 

szemüvegtisztítás
•  bankkártyás fi zetés
•  egészségpénztári 

kártyák elfogadása!
Az akciós hirdetés nem teljes,
a részleteiről érdeklődjön
személyesen, vagy 
telefonon!

Cím: Székesfehérvár Várkörút 42. 
(a Travel utazási iroda mellett) 

 Telefon: 30/478-8972 vagy 22/321-196
Nyitva: H–P:  9.00–18.00 ,  Szo:  9.00–12.00

Ebédidő: 12.30–13.30 -ig

INGYENES KOMPUTERES 
SZEMVIZSGÁLAT!
(A VIZSGÁLAT ÁRÁT A SZEMÜVEGLENCSE 
ÁRÁBÓL LESZÁMÍTJUK!)

SZEMÜVEGÉHEZ 
A SZEMÜVEGLENCSÉKET 
AJÁNDÉKBA ADJUK!
(egyfókuszú és tükröződésmentesített szemüveglencse)

Multifokális szemüveg vásárlásánál,
a választottnál eggyel 

magasabb kategóriát adunk! 

VARILUX 1+1 AKCIÓ!

Az akció január 31-ig érvényes!

A KONTAKT OPTIKÁBAN!

Elképesztő összeget költ a szépségére
Victoria Beckham elárulta, 

hogy „undorítóan” sok pénzt 
költ a napi szépségrutinjára, 
összesen 1204 fontot, azaz 
több mint 422 ezer forintnak 
megfelelő összeget. Ebből 
648 fontot (227 ezer forint) a 
bőrápolási termékekre, 366 
fontot (128 ezer) a sminkre, 
124 fontot (43 ezer forint) a 
testápolókra, 66 fontot (23 
ezer forint) pedig csak a fri-
zurájára. „Problémás bőröm 
volt, amikor fiatalabb voltam. 
Folyamatosan a pattanásokat 
és foltokat próbáltam elfedni. 
Szerencsére emiatt már nem 
kell többé aggódnom. Egy idő 

után mindenki rájön, hogy 
mi tesz jót neki” – idézi az 

énekesnő szavait a Mirror. 
(forrás: ripost.hu)

Állva tapsolták a 101 éves színészlegendát
Catherine Zeta-Jones a mi-

nap egy különleges vendéggel 
érkezett a Golden Globe-gálára 
- férje helyett imádott apósát, 
Kirk Douglas-t vitte magával 
a nagyszabású díjkiosztóra. A 
rendezvény résztvevői felállva 
tapsoltak, amikor meglátták a 
színpadon a 101 éves színész-
óriást, aki könnyekig hatódott 
a szívélyes fogadtatás láttán. 
Catherine Zeta-Jones megem-
lítette, hogy apósa sokat tett az 
egyenjogúságért, ugyanis olyan 
emberekkel is szívesen együtt 
dolgozott, akiket az álomgyár 

feketelistára tett a politikai né-
zeteik miatt. Kirk Douglas meg-
köszönte menye kedves szavait, 
majd közölte: ugyan készült be-
széddel, de Catherine szónok-
lata után vétek lenne bármit is 
mondani. (forrás: femina.hu)

Neville Longbottom már nem  
ártatlan varázsló többé

Matthew Lewis a 
Girlfriends című sorozatban 
játszik jelenleg. A 28 éves brit 
színész karrierje a Roxfort 
után sem hagyott alább, bár 
rajongói táborát könnyen le-
nyűgözi már annyival, hogy 
póló nélkül sétál a kamera 
elé. A sorozatban egyébként 
feltűnik Zoe Wanamaker is, 
aki a Harry Potter és a böl-
csek köve című filmből lehet 
ismerős. Wanamaker Madam 
Hooch karakterét alakítot-
ta a sorozat első részében, 
ő volt az a kviddicstanárnő, 
aki seprűlovaglásra tanítot-
ta az ifjú boszorkányokat 
és varázslókat. Még ő is úgy 
nyilatkozott, hogy Matthew 
külseje drasztikusan meg-
változott. „Nem láttam őt, 
mióta befejeztük a filmek 
forgatását, rendesen sok-
kolt, mikor találkoztunk. 
Egy gyönyörű macsó lett.” 
- állítja Wanamaker. (forrás: 
nuus.hu)

Amerikában is Nemes Jeles új filmjét várják a legjobban
A legnagyobb amerikai 

filmes szaklap, a Variety 
kiadott egy listát 
arról, mely filme-
ket várják a legjob-
ban 2018-ban. A 
Freddie Mercury-
életrajz, az új 
Spie lberg-f i l m 
vagy a Halloween 
remake-je mellett 
felkerült a listá-
ra a Sunset is, Nemes Jeles 
Lászlómásodik nagyjáték-
filmje. A film forgatását nyár 

végén fejezte be az Oscar-
díjas rendező. Annyit lehet 

tudni róla, hogy a történet az 
első világháború előtt nem 
sokkal játszódik, a hősnő 

kalapbolti eladó lesz, és Ja-
kab Juli játssza (itt írtunk ró-

la egy rövid össze-
állítást). A Variety 
is kiemeli, hogy 
Nemes Jeles na-
gyon magasra tet-
te a lécet saját maga 
előtt a Saul fiával, 
de éppen ezért na-
gyon kíváncsiak, 
hogy mivel ruk-

kol elő. A képen Jakab Juli 
a Sunsetben. (forrás: nlcafe.
hu)
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Székesfehérvár
Kiadó: Fehérvár Infó Kft. 

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

Felelős kiadó:   
Kázmér Judit és Kinde Kálmán  

ügyvezető igazgatók  
Srek Zsuzsanna lapigazgató

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

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: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., 

8200 Veszprém, Házgyári út 12. 
Felelős kiadó:   

Heffler György és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók 

Főszerkesztő: Heffler György 
Lapigazgató: Srek Zsuzsanna 
Szerkesztőség és postacím: 

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

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, Fehérvárcsur-
gó, Gárdony, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kápolnásnyék, 
Kincsesbánya, Kőszárhegy, Lovasberény, Magyaral-
más, Mór, Pákozd, Pátka, Polgárdi, Sárszentmihály, 

Sukoró, Szabadbattyán, Úrhida, Velence, Seregélyes

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  szerda 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: szekesfehervariszuperinfo@maraton.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirde-
téseket felhasználni tilos! A kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi ságáért, 
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, 
az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 
és hátrányokat a megrendelőre hárítja.
A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek 
tartalmának szerkesztésére és közlésére.

Mit adunk Önnek?

... ezt a lapot tartja most a kezében…

 Garantált 41.000 példány
  Székesfehérvár összes postaládájában és 24 vidéki település terjesztési pontjain
 Hetente legalább 250.000 olvasó
 Minőségi megjelenés és tartalom
  Hírek, információk, szuper ajánlatok és akciók, apróhirdetések, érdekes cikkek és újdonságok
  Az országos Szuperinfó laphálózat egyik kiemelkedő kiadványa

  Hírek, információk, szuper ajánlatok és akciók, apróhirdetések, érdekes cikkek és újdonságok

Állás hirdetések: 4.,5.,6.,7.,8.,9.,14. oldalMegyei és multinacionális cégek állásajánlatai közül válogathat minden héten

Egy újabb év, amiről még nem tudjuk, mit hozhat, de rajtunk is múlik....  
3. oldal 

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2018. január 12., 2. hét

Mert igenis: az élet szép!

HÍVJON MINKET MOST
HÍVJON MINKET MOST
06 20 915 5994 Facebook.com/Facebook.com/pannonjob

Amit kínálunk:
•• Br.196.900 Ft/hó•• Kiemelkedő műszakpótlék•

Kiemelkedő műszakpótlék
Kiemelkedő műszakpótlék• Br.250.000 Ft 

Kiemelkedő műszakpótlék
Kiemelkedő műszakpótlékBr.250.000 Ft Br.250.000 Ft cafeteria

Kiemelkedő műszakpótlék
Kiemelkedő műszakpótlék

cafeteriacafeteria keret••••IngyenesIngyenesIngyenes vállalati buszjáratok

Székesfehérvárra a KÖFÉM 
Székesfehérvárra a KÖFÉM TERÜLETÉRETERÜLETÉRETERÜLETÉRE

GépkezelőGépkezelő
CsomagolóCsomagoló

Megmunkáló

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Székesfehérvárra a KÖFÉM 

ÁLLÁSLEHETŐSÉGJELENTKEZZ MOST!

RÉCS Kft Autószerviz
személyautók 

javítására keres

  
• fi x 8 órás munkaidő•  versenyképes 
fi zetés 

Érd: 06-30/650-1864

autó-szerelőt

HORVÁTH SÍRKŐ
SÍREMLÉK AKCIÓ!Saját termékekkel, nem kínai sírkövekkel dolgozunk.
Ajándék vázák és betűvésés minden sírkőre!

Tel.: 20/9756-22922/452-040
Facebook: 
Horváth Sírkő

GRÁNIT SÍREMLÉKEK 
250.000 Ft-tól

A Jüllich Glas Holding Zrt. az alábbi munkatársait keresi:
CNC GÉPKEZELŐ

CNC vezérlésű gépek kezelésére
ELVÁRÁSAINK: CNC végzettség és/vagy gyakorlat, rajzolvasási ismeret és gyakorlat, igényes munkavégzés, 3 műszakos munkarend vállalásaELŐNY: gyártásban szerzett tapasztalat, emelőgépkezelői végzettség, szfvár-i vagy környéki lakhely

GÉPKEZELŐ
automata és félautomata üvegipari gépek kezelésére

ELVÁRÁS: min. szakmunkás bizonyítvány vagy egyéb tanfolyam, 2 műszakos munkarend vállalásaELŐNY:  gyártásban szerzett gyakorlat, műszaki érdeklődés, szfvár-i vagy környéki lakhely
AMIT MI KÍNÁLUNK: stabil munkahely, hosszútávra, versenyképes bér +cafetéria (próbaidőben is), 

utazási költségtérítés, kulturált munkakörnyezetJELENTKEZÉS: magyar nyelvű önéletrajzzal az állás megnevezésével postai úton a 
8000 Szfvár, Holland fasor 5. címre vagy e-mailben a human@jullichglas.hu címen

MŰANYAG AJTÓ-ABLAK45% kedvezménnyel július 31-ig! Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,  roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés-javítás

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel január 1–31-ig! Székesfehérvár, József A. u. 2/E(az ügyeletes gyógyszertár mögött) www.groszutazas.huE.sz.: U-001192 e-mail: groszutazas@gmail.com

Tel.: 06 (22) 315-662, 06(30)267-74-48.

Velencei Karnevál  
február 9-11.(non-stop)  15.000 Ft

Mohácsi Busójárás  
február 10. és 11.  6.500 Ft

Disznóvágás a Hancsik tanyán  
február 24.  6.500 Ft

Celldömölk: Vulkánfürdő és Szombathely  február 24.  6.900 Ft
Zotter csokoládégyár - Graz  

március 15.  8.500 Ft
Sörtúra és a Skoda gyár Csehországban  március 15-17.  37.000 Ft
Gasztro kalandok Toszkánában  március 15-18.  59.000 Ft
Budapest: Zwack - Dreher Sörutazás  március 16.  4.500 Ft
Párizs - Versailles és a Loire-völgyi kastélyok  márc.29-ápr.3.  115.000 Ft
Párizs - Versailles és a Loire - repülővel  márc.30-ápr.2.  165.000 Ft
Hollandia és a Flamand vidék  

április 14-19.  129.000 Ft
Cesky Krumlov - Cseh Paradicsom - Budweiser  ápr.28-máj.1.  59.000 Ft
Krakkó - Zakopane - Wieliczka - Auschwitz  ápr.28-máj.1.  52.000 Ft
Dalmát városok  

ápr.28-máj.1.  65.000 Ft
Nyaralás Albánia tengerpartján repülővel  június 26-július 3.  161.500 Ft
Tirol hegyei, városai, értékei  

július 8-12.  79.000 Ft
Svájci élmények  

július 15-20.  109.000 Ft
Nyaralás Montenegróban  

július 19-26.  95.000-169.000 Ft
Nyaralás a szlovén tengerparton  

július 20-27.  180.000 Ft
Baltikumi körutazás  

július 29-augusztus 6.  159.000 Ft
Szentpétervár - repülővel  

augusztus 10-13.  165.000 Ft
Nyaralás Bosznia-Hercegovinában  augusztus 14-21.  110.000-145.000 Ft
Nagy körút Erdélyben és Moldvában  augusztus 15-24.  119.000 Ft

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  brikett

Székesfehérvár,  Farkasvermi u. 40/3.06-20/367-1498 

kollégánkat keressük (max. két műszak)
Elvárások: fémipari végzettség és gyakorlat.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:karrier@feha.hu -n

MINŐSÉG-
ELLENŐR

KAPU-ROLL TECH KFT

DOORHAN R

IPARI ÉS LAKOSSÁGI KAPUK, MOZGATÓ AUTÓMATÁK GYÁRTÁS KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM 
A KAPU-ROLL TECH KFT A DOORHAN KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA!

149. 000 Ft-tól!

2500x2000-es kapu motorralwww.kapuroll.hu www.doorhan.com
8000 Szfvár, Had u. 12. Mobil: 70/325-2767  Fax: 22/503-512 Tel.: 22/503-510, 503-511

Garázskapu gyári áron! 6m széles kapu lakossági ár!TOLÓ motor akció!

 Nagy érdeklődésre való tekintettel: meghosszabbítva!AKCIÓ!

Akció időtartama:  2014.09.01-től 2014.10.01-ig.  Az ár az áfát tartalmazza. Részletek az üzletben!

IPARI ÉS LAKOSSÁGI KAPUK, MOZGATÓ AUTÓMATÁK GYÁRTÁSA KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM!A KAPU-ROLL TECH KFT A DOORHAN KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA!Garázskapuk gyári áron!6 m széles kapu lakossági ár!
Garázskapu mozgatómotor39.000 Ft2500x2000-es kapu 119.000 FtNagy érdeklődésre valótekintettel: meghosszabbítva!Az árak az Áfát nem tartalmazzákAKCIÓ!www.kapuroll.hu, www.doorhan.comSzfvár, Had u. 12. Mobil: 70/325-2767Fax: 22/503-512 Tel: 22/503-510, 503-511Akció időtartama: 2018.01.12-2018.02.15.

INGATLAN Egyszobás eladó lakást keresek ré-
szemre II.emeletig, tízemeletesbe V.
emeletig. Tel:06-30/352-9561

· 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

• Lepsényben 2 szobás, azonnal
költözhető családi ház eladó: 5,5 M
Ft. Tel: 06-70/469-3360

• Belvárosban, újszerű, 1+2 szobás,
tégla lakás liftes házban eladó: 24,9
M Ft. Tel: 06-70/469-3370

• Alsóvárosi, 65 nm-es önálló, felújí-
tandó családi ház garázzsal eladó:
16,9 M Ft. Tel: 06-70/461-9830

• Belvárosimagasföldszinti, 2 szoba+-
hallos lakás eladó: 14,55 M Ft. Tel:
06-70/469-3380

• Maroshegyi 2 szobás, 56 nm-es
felújított lakás, tárolóval eladó: 15 M
Ft. Tel: 06-70/412-5115

• Belvárosban n+3 szobás, 132 nm-
es, felújított téglalakás eladó: 33 M
Ft. Tel: 06-70/716-8580

• Úrhidán1 szobás, azonnal költözhető
családi ház eladó 9,7 M Ft. Tel: 06-
70/469-3360

• Belvároshoz közel, 2 szobás, erké-
lyes, 1.emeleti panellakás eladó: 32
M Ft. Tel: 06-70/469-3370

Történelmi belvárosban földszinti két-
szobás, 1,5 szobás tégla-gázos, 1.eme-
leti, 16,5-12MFt. 06-30/353-6204

Belvárosban I.emeleti 3,5 szobás
95m2-es felújítandó gázfűtéses téglala-
kás 22.990.000Ft
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2844
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

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

10.300.000Ft-ért belvárosközeli egy-
szobás nagyerkélyes lakás
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2577
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

1-1,5 szobás lakást vennék Székesfe-
hérváron saját részre magánszemélytől
reális áron. Tel:06-20/450-3551

7.200.000Ft-ért Várpalotán 1 szobás,
erkélyes I.emeleti gázfűtéses téglalakás
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2846
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Eladó-kiadó családi házakat, laká-
sokat keresünk Székesfehérváron -
környékén Ötletház Ingatlan-Hiteliro-
da, Sütő 8. tel.:06-20/5944-027

Sarlóban 1+2 szobás erkélyes felújított
lakás www.otlethazingatlan.hu
Kód:S2571 tel.:06-20/5944-027,06-20/
442-4719 Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Székesfehérvár, Horgász dülőben zárt-
kerti, 800 m2-es ingatlan (villannyal,
fúrtkúttal, gyümölcsfákkal, pincével) el-
adó. Irányár: 2,6 MFt. 06-20/938-0477

BUDAI 60 m2-es panel lakásomat szé-
kesfehérvári ingatlanra cserélném. Min-
den megoldás érdekel. Tel:06-20-365-
2590

Kémény felújítás, bélelés, marás,
bővítés, furanflex, hőgyanta, engedé-
lyeztetés. 06-70/427-0742,
www.szucs.kemenycserepkalyha.hu

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

KIADÓ INGATLAN

ÜZLET, IRODA

Kiadó eladó családi ház üzlethelyiség-
gel Bodajkon. Többféle megoldás, csere
is érdekel. Érd. 30-267-1462

BELVÁROSI KISLAKÁS KIADÓ, bútoro-
zott, teljesen felújított, 90ezer+rezsi, 20/
4352068

Budai úton kiadó 30m2-es, fürdőszobás
üzlet, portaszolgálatos őrzéssel,
80e+rezsi tel:06-20/346-7309

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

Számítógép javítás! Lefagy, lassú, nem
indul? Telepítések, vírusírtás, adatmen-
tés. Házhoz megyek (vidékre is)! Nyug-
díjasoknak kedvezmény! 06-70/255-
0066

JÁRMŰVEK

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

EredetiMercedes alufelni sérülésmentes
Continental 205/55 R16 téli gumival el-
adó: 20-9561060

Régi motorokat, autókat keresek gyűjte-
ménybe. Akár hiányosat is, alkatrészeket is.
0630-905-1306

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

Székesfehérváron, Ősz utcában felújí-
tandó, I. emeleti, 52 m2-es, kétszobás
lakás eladó. Telefon:06-30/400-7035

Kétszoba hallos, berendezett, felújított
lakás első emeleten Skálával szemben,
ideális elhelyezkedéssel, számlaképe-
sen, hosszútávra kiadó. Tel:06-30/649-
8893 16 óra után

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS,
BURKOLÁS, VILLANYSZERELÉS,
LAKÁSOK – HÁZAK

TELJES FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
30/424-6074

TELEK

Pákozdon a Honvéd utcában eladó egy
1546 m2-es építési telek. Víz, szennyvíz,
villany a telken belül, gáz az utcában ta-
lálható. Irányár: 6,5 M Ft. Tel: 06-30/
348-9098

Káptalanfüreden 555 m2-es beépíthető
saroktelek összközműves utcában, víz-
parttól 10 percre eladó. Érdeklődni: 06-
70/618-2084

Szfvár. Vezér utcákban 753 m2 telek el-
adó kis házzal. Érd.06-30/628-7288

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

ÁLLÁST KERES

Középkorú keresztény hölgy vállal ta-
karítást, idősgondozást, kerti-, házkörüli
munkát. 06-20/599-4871

Kislétszámmal működő cégeknél, csa-
ládi háznál takarítást vállalnék. Tel:06-
20/216-0816

FÖLD, KERT

Szabadbattyán -Emmarózán 890 m2-
es zártkert, szőlő- gyümölcsös sürgősen
eladó. Irányár: 1.700.000Ft. Tel:06-30/
345-5475

ÁLLÁST KÍNÁL

Kft székesfehérvári telephelyre önállóan
dolgozni tudó lakatosokat, betanított la-
katosokat, hegesztőket keres. Bizonyít-
vány nem feltétel, bérezés megegyezés
szerint. Érdeklődni: 06-30/509-4406

Dunántúli munkahelyre, móri telephely-
re keresünk varrónőket, gépkezelőket
januári kezdéssel. Szállást, utazást, elő-
leget biztosítunk. Érd.: +36(70)366-
7075.

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy műszakba operátori munka-
körbe hölgyeket. Érdeklődni lehet: 06-
70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

Mezőgazdasági területre gondno-
kot, kisegítőt keresünk. Szükség
esetén szállást biztosítunk! Tel.:06-
20/9385-546.

Apró

GARÁZS

Garázs eladó vagy kiadó Szfvár. Károly
János 30. 16 m2 zárt udvarban. Tel:06-
20/995-1677

Belvárosban, Ady Endre utcában ga-
rázs eladó tel:06-22/323-469, 06-30/
426-8006

OKTATÁS

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

Masszőrképzés indulSzékesfehérváron2018. ja-
nuár 27-től, munkavállalásra alkalmas oklevéllel.
Svéd frissítőmasszázs. 39.000 Ft. Nyirokmasszázs.
42.000 Ft. Reflex talpmasszázs. 42.000 Ft. (rész-
letfizetés)Tel:0670/369-8655. Fnysz:00777/2012

Masszázstanfolyam indul Székesfe-
hérváron február 04.-én (35e Ft + akci-
ók) külföldi munkavállalásra is alkal-
mas! www.vitalitasiroda.hu, 70-330-
4694

CSALÁDI HÁZ

Magánnyelvtanítás árkedvezménnyel
angol, német, francia, orosz, egyéni,
csoportos, belvárosban. 06-20/9670-
679

A Virág Benedek utcában eladó egy
nappali + 3 szobás, jó állapotú ikerház,
garázzsal, kicsi telekkel. Irányár: 39,8
M Ft. Tel: 06-30/348-9098

Gitároktatás kezdőknek, haladóknak
igény szerinti időbeosztással. Tel: 06-
20/5384773

Apró jószág tartására alkalmas házat
bérelnénk, karbantartanánk. Később
megvásárolnánk. Nyugdíjas házaspár.
06/30/218-6994

Szabadbattyánban eladó egy lakható
állapotú, vegyes falazatú, kétszobás
családi ház 7,9 M Ft-ért. Tel: 06-30/
348-9098

Felsővárosi 5 szobás újszerű családi
ház és felújított 3 szobás ház eladó. 06-
30/415-0398

Tel: 06-30/20 40 990

Családi házak építése,
felújítása

Generál kivitelezés

Kisteherfuvar tel: 06-70/277-4010

Kórháznál nappali+3, 2,5szobás egy-
szintes (2db) 22-43MFt, Pákozd 49 MFt.
06-30/353-6204

Több eladó lakással rendelkezek belvá-
rosban és közelében, különböző para-
méterekkel. 06-20/257-6164

Tóvárosban sürgősen eladó egy 1+ 2
félszobás IV.-ik emeleti részben felújított
lakás.Tel:06-30-899-5800

Áruterítő kollágákat keresünk kora reg-
geli indulással. C és GKI kártya előnyt
jelent. 06-70/948-0387

Székesfehérváron, Toronysoron, 2 szo-
bás, erkélyes jó állapotú lakás eladó
tel:06-20/341-5653

LAKÁS

Eladó a Széchenyi utcában egy 3. eme-
leti, 1+2 félszobás, egyedi mérős, fran-
ciaerkélyes, tehermentes lakás, liftes
épületben. Irányár: 16,9 M Ft. Tel: 06-
30/348-9098

Balatonfüredi céghosszútávúmunkalehető-
séget kínál Hegesztőknek, Szerkezetlakatosok-
nak. Kiemelt bérezések. Szállást biztosítunk.
Megfelelő létszám esetén céges buszjáratot
biztosítunk. Érd. tel. 06 204866823.

Kerítés építésére, alkalmi munkára,
férfi munkaerőt keresek. Tel.: 06-20/
9385-546.

Várpalotán városközpontban, Fehérvári
út 4., 52 m2-es, földszinti, 2 egymásba
nyíló szobás, felújításra szoruló lakás el-
adó. Ár: 8,5MFt. Érd:06-70/244-8522

11.7MFt Garzonházban 1 szobás,
4.emeleti most felújított, erkélyes lakás
06-20/498-0730
www.panelingatlaniroda.hu

SZOLGÁLTATÁS

Eladó lakásokat keresünk Székesfehér-
váron és annak környékén a legjobb fel-
tételekkel. www.doktoringatlan.hu
Tel:06.30.899.5800

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

SZŐNYEGEK MÉLYTISZTÍTÁSA.
1190,- Ft/m²1190,- Ft/m²

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítási lehetőséggel!

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

El- és visszaszállítási lehetőséggel!
06/22/330-166, 
06/30/9471-598

Székesfehérváron- Móron- Veszprém-
ben lakást vásárolnék lakottan is!
Tel:06-20-365-2590
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ÜGYVÉD - Dr. Pomázi Ádám - jogi tanácsadás,
szerződések szerkesztése (ingatlan/föld adásvé-
tel, ajándékozás, végrendelet), cégügyek, mun-
kajog - iroda: Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 5.
(Plázamögött) tel.: 30/820-4186

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

VEGYES

Lomtalanítást padlástól a pincéig, ta-
karítást vállalok, illetve fém háztartási
gépeket, akkumulátorokat, hagyatékot
vásárolok. 06-70/599-6088

Kádfényezés beépített állapotban ga-
ranciával. 06-20/9262-060

Ács, állványozó, zsaluzási, villanyszere-
lő munkák. Tel.: 06-20/529-2462

Dunnákat, párnákat 22.500 Ft/kg-ig,
hagyatékot, örökséget vásárolok. 06-
30/272-4436

Lakásfelújítás! Nyílászáró csere, javí-
tás, hideg-, melegburkolás, szaniter
szerelés, vízszerelés, villanyszerelés,
festés. 06-20/218-0315

Konyhakészen vegyes tűzifa kapható
3000 Ft/mázsa. Ingyenes szállítással.
Tel:06-20/546-5918

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseré-
je; bádogozás, csatorna, beázás elhárí-
tás; előtetők, garázsok építése; fedlap-
csere; tetőtér beépítés, szigetelés; Lin-
dab tető új, tető cserepezés. 0630-899-
6270

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

Számítógép, laptop, notebook javítás-
vírusírtás, kérésre helyszíni kiszállással!
Tel: 06-20/444-2971

Egyéni vállalkozó kőműves munkát vál-
lal, építés, bontás, térkövezés, nyílászá-
rók beépítése. Tel.: 06-70/603-1306

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

RENDEZVÉNY

Festés, mázolás, tapétázás, füdőszobák
felújítása, parkettázás bútor mozgatás-
sal. Tel:06-20/454-6815

Szenior örömtánc 01.15.-től 16.30-
tól Kaszap I. utca 6. Nem kell hozzá
partner. Első óra ingyenes. 06-20/
420-3818

ÚJ év, ÚJ kezdet, Új lehetőségek... ÚJMUNKAHELY?
ahol...

…megbecsülnek és hosszútávra tervezhetek,
… nem kell attól félnem, hogy késve és pontatlanul kapok fizetést,

… biztonságos és igényes környezetben dolgozhatok,
akár az egész családommal!

Ilyenmunkahelyen szeretek dolgozni!
Szeretnél hasonlóan érezni munkahelyeddel kapcsolatban?

És mindezt megosztani barátaiddal is?
Ha igen, nálunk a helyed és hozd magaddal ismerőseidet is anyagi elismerés fejében!

A székesfehérvári Hanon Systems Hungary Kft., - több, mint - 25 éve
a régió egyik legnagyobb autóipari beszállítója felvételre keres:

• Versenyképes juttatási csomag:
Min. bruttó 230 000 – 252 000 Ft juttatás (munkatapasztalattól
függően; a kafetéria – már az első teljes hónaptól jár!; bónuszok:
jelenlét, minőségi és termelékenységi mutatók alapján járnak)

• Akár egy új szakmát is kitanulhatsz - Előrelépési lehetőség
• Hosszú távúmunkalehetőség
• Családias és rendezett munkakörnyezet
• Ingyenes céges buszjárat

Amit elvárunk:
•Legalábbáltalános iskolai végzettség •3műszakos vagy 12órásmunkarendvállalása

Jelentkezz hozzánk!
Bogó Renáta, email: rbogo@hanonsystems.com
cím: 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 9-11.

Gyártósori operátorokat
(Székesfehérvár)

Amit kínálunk:

Üst üstházzal, mázsa és zárt szelvényű
vas ajtókeret eladó. 06-70/534-6752

SZOBAFESTÉS
06-20/332-5277

Szenior örömtánc hétfőnként 9.30-
tól 11-ig, Kaszap I. utca 6. Nem kell
hozzá partner, csatlakozás folyama-
tosan. 06-20/420-3818

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

Fák kivágását vállaljuk. (Jön a tavasz!)
Tel:06-30/6757-636

Ház körüli lim lomját megvásárolom.
06/30/316-9918

Száraz, kemény tűzifa eladó, trükkök
nélkül. 06/30/367-6206

Húsfüstölés Maroshegyen. 06-20/932-
4805

BÚTOR

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

Eladók: stil bútorok, férfi íróasztal, To-
net székek asztallal, ebédlőasztal ma-
gastámlás székekkel, tálaló faragott,
órák rugósak 06-22/323-469

HÁZTARTÁSI GÉP

Szfváron. működő Komfort gáztűzhely
(3 égős) eladó. Irányár: 12e.Ft tel:06-
30/542-9122

ÁLLAT

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

TÁRSAT KERES

Özvegy, 77 éves férfi megismerkedne
70-75 közötti, ápolt, becsületes,rende-
zett körülmények között élő hölggyel
társ és baráti kapcsolatra. 06-20/580-
5227 esti órákban.

Hetvenkedő középtermetű, magányos
kisnyugdíjas megosztaná tókörnyéki há-
zikóját 75 év alatti ápolt, sportos testal-
katú, házias önzetlen, őszinte, független
kedves hölggyel. 06-22/427-215

Fényképes, 19 éve sikeres, sok ezerfős
Szivárvány Társkereső azonnali válasz-
tási lehetőséggel minden korosztálynak.
szekesfehervar.ctk.hu Tel: 06-20/444-
2971

GÉP, SZERSZÁM

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

Rendezett körülmények között egyedül
élő özvegy hölgy társat keres tartós
kapcsolatra káros szenvedélyektől men-
tes 65-75 éves úr személyében. 06-30/
356-0884

67 éves hölgy tartós kapcsolatra ko-
moly férfi társat keres tel:06-22/465-
039

Egyedülálló füstmentes hölggyel is-
merkednék tartós kapcsolatra, empati-
kus fiatalember. 06-70/246-2660.

55 éves fiatalos férfi keresi korban hoz-
záilló hölgy társát. Tel:06-20/319-2029

Vékony, vonzó, 36-45 év közötti höl-
gyeket keresek. 06-20/575-0664

Csinos hölgy 70-es úriember társát ke-
resi. 06-20/916-7299

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 felvásárlás, beszámítás.

HEGE ÓRÁS
ÉS ZÁLOGHÁZ

Olasz egyedi ékszerek,
Karikagyűrű kollekció

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Bükfürdői Apartmanhotelben február
20-27-ig; március 28.- április 10-ig
apartman üdülőjoga kedvezményesen
átadó. 06-30/912-1512

RÉGISÉG, ÉKSZER

Magas áron vásárolok készpénzfizetés-
sel mindennemű régiséget, bútorokat
(koloniált is), dísztárgyakat, festménye-
ket, hanglemezeket, alpakkákat, ezüst-
neműket, bizsukat, csipkéket, órákat,
érméket, kitűntetéseket, stb. Gyűjtemé-
nyeket! Hagyatékokat! Díjtalan kiszál-
lás, értékbecslés! Szegvári Mónika
0620-365-1042, antikceg@gmail.com

BIDER ANTIKVITAS régi rádiót,
írógépet, vonós hanszereket, varrógépet,
porcelánokat, csipkéket, képkereteket,
gobelineket, festményeket, bútorokat,
illetve TELJES HAGYATÉKOT VÁSÁROL!
Díjmentes kiszállással, hétvégén is!

06-20/365-2590www,biderantikvitas.hu

Villanyszerelés
éjjel és hétvégén is!
Bekker Villany
06-30/717-7692

Szobafestés külső homlokzatfestés
gipszkartonszerelés. Rövid határidővel!
Tel.: 06-20/619-9006

Redőnyakció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció január 1–31-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

Teljes körű lomtalanítást vállalok.
Vasat, színesfémet, hűtőt, mosógépet,

akkumulátort megvásárolok.
Gyors határidő.

Kérésre tisztasági takarítást vállalok.
06-30/814-1325

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

„„„Ollassaszoozokk””

A világ legdrágább
Édesanyját és Nagymamáját

Gulyás MiklósnétGulyás Miklósnét
szívünk összes szeretetével köszöntjük

„Olaszok”

szívünk összes szeretetével köszöntjük szívünk összes szeretetével köszöntjük 

66. születésnapján!
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Mosolygós  
új évet! 

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

CSEMPEBOLT
ALBA KERÁMIA 57 KFT.

Akciós csempe

MOST 1.790 Ft/m2
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Fehér csempe (5 féle méretben)

1.790 Ft/m2

Azonnal, raktárról elvihető!

TŰZIFA

ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 4.
06-20/503-0022 és 06-20/4444-947 

www.albatuzifa.hu

CSEH-OROSZ-BOSNYÁK-
MAGYAR SZENEK

SZÉKESFEHÉRVÁRON 
A LEGOLCSÓBBAN

SZÉN AKCIÓ
VEGYES KEMÉNY TŰZIFA
18.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

SZÁRAZ KŐRIS TŰZIFA 
21.000 Ft/ömlesztett m3 ártól
SZÁRAZ KALODÁS TŰZIFA 

43.000 Ft/kaloda

A FÉM - MŰVEK  KISBÉR Kft. 
az alábbi munkakörbe keres munkatársat 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
FELADATOK: 
•  Nyomásos alumínium öntőszerszámok javítása, 

- karbantartása, - felújítása
• Szerszámok előkészítése
• Szerszámok állapotának ellenőrzésének elvégzése
• Köszörülés, marás, esztergálás

ELVÁRÁSOK:
• Fémipari / szerszámkészítői szakmai végzettség
• Hasonló feladatkörben szerzett legalább 2 éves tapasztalat
• Feladatorientált, szorgalmas, terhelhető személyiség
• Emelőgép-kezelői,- targoncavezetői engedély
• Önálló, pontos, precíz munkavégzés

Érdeklődni illetve az önéletrajzot az alábbi címünkre kérjük: 
2870 Kisbér, Béke u. 22. • Telefon: 34/552-017 

www.femmuvek.hu • allas@femmuvek.hu

Operátori pozícióra tesztnapra jelentkezni és 
az önéletrajzokat beküldeni 

a következő elérhetőségekre várjuk:
Telefon: + 36 22/200 320 vagy 321 

Email: allas@gealan.com

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 
több mint 500 hozzáértő és kompetens munkavállaló és a fejlett ipari gépparkja 

segítségével.  Székesfehérvári telephelyünk folyamatos fejlődése és bővülése 
következtében szeretnénk jelenlegi csapatunkat lelkes, lojális munkatársakkal növelni. 

Ha szeretne egy stabil jövőképű, hosszútávú munkalehetőséget, 
családias, igényes környezetet kínáló munkahelyen dolgozni, 

akkor várjuk jelentkezését az alábbi állások betöltésére: 

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 

ÖNT KERESSÜK!

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ

ÉPÜLETGONDNOK 

MINŐSÉGELLENŐR 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: ALBA-PRO NYELVSTÚDIÓ, 
8000 Székesfehérvár, Pető�  S. u. 5. 2. em.  

www.albapronyelvstudio.hu; 
info@albapronyelvstudio.hu

(GINOP-6.1.2-15-2015-0001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt)(GINOP-6.1.2-15-2015-0001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt)

Gondot okoz a számítógép, internet 
vagy az okoseszközök használta?

INGYENES ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLÓI 
TANFOLYAM INDUL SZÉKESFEHÉRVÁRON 

  2 x 35 óra délután, 
munkaidő után, 
• ismerkedés a számítógéppel, 
   internet használata
• okostelefon, tablet, notebook 
   funkciói, használata

  hetente két alkalom 
(16-65 éveseknek)

Jelentkezz január 26-ig! Telefon: 22/322-836

70 ÓRA70 ÓRA70 ÓRA

INGYEN!
INGYEN!
INGYEN!

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

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

JöJJön hozzánk 
két műszakban dolgozni!

Feladatok:
• CNC gépek kezelése,
• Mérési, dokumentálási feladatok ellátása,
• Szerszám cserék elvégzése,
• Önálló munkavégzés,

elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés,
• Pontosság a munkavégzésben,

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

Elege van a folyamatos műszakból?

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk, csapatunk bővülése és fejlődése 
érdekében keres új munkavállalókat az alábbi munkakörben:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

CnC gépkezelő 

J J J
Megkérdezi a főnök a leendő alkalma-
zottat:
- Hogy hívják?
- Lajos.
- Nézze uram, nálunk nem szokás sen-
kit a keresztnevén szólítani, ez túlzott 
bizalmaskodásra adhat okot. Engem is 
mindenki Kiss úrnak szólít. Tehát, mi a 
vezetékneve?
- Kedves. A nevem Kedves Lajos.
- Nos, Lajos, akkor a következő lenne a 
kérdésem...

J J J
- Mondja, miből gondolja, hogy a vádlott 
ittas volt? - kérdezi a rendőrtől a bíró.
- Abból, hogy amikor megláttam őt az 
utcán, éppen egy csatornafedelet emelt 
fel, és amikor megkérdeztem, hová viszi, 
azt felelte, hogy le akarja játszani otthon 
a lemezjátszóján.

J J J
Nyuszika bekopog a farkasékhoz. A kis 
kölyökfarkas nyit ajtót.
- Farkaska, itthon van az apád?
- Nincs.
- És az anyád?
- Ő sincs.
- Kell egy pofon?

J J J
A pszichológushoz bejelentkezik egy 
fiatal anyuka.
- 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: Pistike 
Nemszabad.

J J J
Egy szőke nő éppen hűtőgépet szeretne 
venni, és az eladó győzködi:
- Hölgyem, ez kiváló minőség, AA osztály 
és az ajtó is megfordítható...
Mire a szöszi:
- És miért jó nekem, ha kívül van a to-
jástartó?

J J J
A szőke nő idegesen felhívja a barátját:
- Át tudnál hozzám gyorsan jönni? Nagyon 
nehéz ez a puzzle, már órák óta kínlódok 
vele, azt sem tudom honnan kezdjem!
- Minek kellene kijönnie belőle?
- A dobozon egy tigris van.
A barát kíváncsi lesz, átmegy a szőkéhez. 
Végignéz az asztalon és azt mondja:
- Először is vegyél mély lélegzetet és 
nyugodj meg. Utána együtt visszarakjuk 
a dobozba a kukoricapelyhet.

J J J
Az idős néninek a hivatalnok a papír 
aljára mutat.
- Itt tessék aláírni!
- Hogy írjam alá?
- Ahogy a leveleket szokta.
A néni elkezdi írni: „Sok szeretettel, Nagyi!”

J J J
Két barát beszélget:
- Te haver képzeld, tegnap azt álmodtam, 
hogy úttörő vagyok!
Nagyon rossz volt...
- Én meg azt, hogy két nővel vagyok!
- De szemét vagy! Miért nem hívtál át?
- Én hívtalak, de anyád azt mondta, hogy 
Csillebércen vagy...


