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Megyei és multinacionális  
cégek állásajánlatai közül 

válogathat minden héten

Sáringer Károly őszinte írása arról, hogyan sikerült kimásznia a pokol legmélyebb bugyrából... 3. oldal

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2018. január 26., 4. hét

Nincs instant boldogság

A Jüllich Glas Holding Zrt.
az alábbi munkatársait keresi:

Gépkezelő
automata és félautomata üvegipari gépek kezelésére

Elvárásaink : megbízhatóság,  
megfelelő szintű munkabírás,

2 műszakos munkarend vállalása
Előny:  gyártásban szerzett gyakorlat, 

szfvár-i vagy környéki lakhely
Amit kínálunk: stabil munkahely hosszútávra,

utazási költségtérítés 
Versenyképes bér + cafatéria

Előny:  szfvár-i vagy környéki lakhely
Jelentkezés:

postacím: 8000 Szfvár, Holland fasor 5. vagy 
human@jullichglas.hu

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!


36 20 492 8155

SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT 
keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ ÚJ BÉREK br. 180.000 Ft-tól
 Fizetési előleg
 Nettó min. 20.700 Ft cafeteria
 10.000 Ft jelenléti bónusz

keresünk azonnali kezdéssel!keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ 

Három és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalása
Minimum általános iskolai végzettség

36 20 492 8155

Három és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalása
Minimum általános iskolai végzettségMinimum általános iskolai végzettség

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!

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)

• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő
• Hegesztő (AWI, CO) 
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

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

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  
brikett

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



      2018. január 26.  Székesfehérvár és körzete Szuperinfó2 

Hírek
Információk

FEZEN – Lukács 50
Magyarország legnépszerűbb rockbandájának, legnépszerűbb Lukács Lacija 50 éves lesz idén. Természetesen nem maradhat 
ki az idei FEZEN programból a Tankcsapda fellépése sem. Július 28-án, a fesztivál szombati napján érkezik Székesfehérvárra 
a rocktrió, a különleges LUKÁCS - FÉL ÉVSZÁZAD koncertprogrammal. A FEZEN és a Tankcsapda története számtalan helyen 
metszette már egymást, nem is lehetett meglepő, hogy tavaly az ő koncertjükön ünnepelte a fesztivál a 20. születésnapját.

Szfvár, Várkörút 42. (a Travel utazási iroda mellett)  
tel.: 30/ 478- 8972, vagy 22/ 321-196
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9 12 Ebédidő: 12.30–13.30 - ig

Szemüvegkeretek -50%
Szemüveglencsék -30%
A LÁTÁSVIZSGÁLAT INGYENES!
Az akció január 29-31-ig érvényes!

RENDKÍVÜLI AKCIÓ 
A KoNtAKt optIKábAN
CSAK 3 NApIG!
VAGY

Bútorkiállítás! Megéri...

cosmos DESIGN BÚTOR
Székesfehérvár, Farkasvermi út 40/A. 

Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-14, Sze: zárva • Tel.: +36-70/534-5855

T E K I N T S E  M E G  B E M U TAT Ó T E R M Ü N K E T !

MINŐSÉGI ÜLŐGARNITÚRÁK, 
SZEKRÉNYSOROK GYÁRTÓI ÁRON! 
AKÁR EGYEDI MÉRETEK ALAPJÁN IS!
Konyhai étkezők • francia ágyak • heverők • 
lakberendezési bútorok széles választéka! 

2018. január 30-február 3-ig!

Művészetek 
(Barátság) Háza, 
Székesfehérvár

www.egysegsziv.hu

DÍJTALAN 
MEDITATÍV 
KONCERT

február 10., 
szombat, 10:00

Társasjáték-klub indul nyugdíjasoknak

Játszani minden korban jó 
és érdemes! A játék karban 
tartja az elmét és a lelket, ne-
vetni, örülni tanítja a résztve-
vőket, közösséget teremt, és 
segíti abban, hogy az idősek 
az új játékok megismerésével 

még örömtelibb, minőségi mó-
don töltsék együtt idejüket a 
családjukkal, az unokáikkal. 
Új kezdeményezéséként tár-
sasjáték klubot indít nyugdí-
jasok, nagyszülők számára a 
Szent István Művelődési Ház. 

Az első foglalkozás február 
1-jén, csütörtökön délelőtt 10 
és 12 óra között lesz, érdeklőd-
ni, regisztrálni az intézmény 
igazgatójánál lehet. A társasjá-
ték-klubban több mint százféle 
játékból válogathatnak a részt-
vevők. Szakértő játékmester 
áll rendelkezésre, hogy min-
denben segítséget nyújtson, 
sőt, ha megtetszik egy-egy já-
ték, lehetőség nyílik annak köl-
csönzésére is. A rendezvény 
látogatása díjtalan, de regiszt-
rációhoz között! Érdeklődni és 
jelentkezni lehet az alábbi elér-
hetőségeken: Jakubek Tibor-
né igazgató, tel: 22/502-888, 
Mobil: +36 30 47 16 069; +36 
20 94 44 508, e-mail: jakubek.
agnes@gmail.com 

Alkotó, kutatók, művészek 
pályázatát várják

A Lánczos Kornél - Szekfű 
Gyula Ösztöndíj Közalapítvány 
Kuratóriuma idén is pályázatot 
hirdet a városban élő, dolgozó 
vagy a várossal szellemi kapcso-
latban álló alkotók, kutatók, mű-
vészek, alkotóközösségek számá-
ra. A pályázatok benyújtásának 

határideje: 2018. április 30. Az 
ösztöndíjjal kapcsolatos infor-
máció kérhető Percze Ilonától, a 
kuratórium titkárától a 22/537-
659-es vagy a 70-669-9041-es 
telefonszámon vagy a percze.
ilona@pmhiv.szekesfehervar.hu 
e-mail címen.

ImprovizációkLátogatási tilalom a megye 
összes kórházában

 A Fejér Megyei Kormányhi-
vatal a betegek védelme érdeké-
ben 2018. január 26-tól kórházi 
látogatási tilalom elrendelésé-

re hívta fel a me-
gye valamennyi 
fekvőbeteg ellá-
tást nyújtó in-
tézményét. Az 

intézkedésre azért volt szük-
ség, mert az influenza figyelő-
szolgálat adatai szerint a 100 
ezer lakosra vonatkoztatott 
megbetegedési arány átlépte a 
járványos küszöbértéket.

Február 2-án, pénteken 
Gombai Tamás, Ökrös Csaba 
és Geröly Tamás lép fel A Sza-
badművelődés Házában, ahol 
20 órától improvizációkat hall- 

hatunk a zenészektől magyar 
hangszeres népzene stílusban. 
Az esemény a Kultúrházak 
Éjjel-Nappal programsorozat 
részeként ingyenes.
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Sáringer Károly neve fogalommá vált a fehérváriak köré-
ben. Azt mondta, a fenti cikk-cím az ő mottója.

Többszöri kérésem után végre ráállt, hogy megírja azt, 
ami Ő. 

Remélve, hogy még olvashatjuk máskor is itt a gondolatait, 
álljon alább mindaz, amit mindenkinek el kellene olvasnia. 
Hiszen mindannyian voltunk lent, s - bár Isten ne adja - le-
het, hogy leszünk is még. Ennél erősebb fogódzót pedig nehéz 
találni, még ha kőkemény, akkor is...

Számomra Sáringer Károly példaképpé vált. Szerintem 
sokak számára az...., hiszen mindent a nyilvánosság előtt 
élt meg, s vált azzá, akivé talán nem is tudta, hogy válni 
fog... (Srek Zsuzsanna)

Megvallom, eszem ágában 
sem volt az alkoholizmusom 
leküzdésével a nyilvánosság 
elé állni. Nem azért, mert szé-
gyellem a történteket. Hanem 
azért, mert még a látszatát 
is szeretném kerülni annak, 
hogy az önjelölt próféta szere-
pében tetszelegjek. A lelkem 
mélyén motoszkáló kételyt 
egy barátom érdesen fogal-
mazta meg: „Telekürtölöd a 
világot azzal, hogy valami-
kor sokat ittál!”

Ugyanakkor van az érem-
nek egy másik oldala. Ezen 
pedig az áll, hogy a saját bő-
römön érzem, milyen sokan 
kíváncsiak arra: hogyan si-
került visszatérnem a földi 
pokolból? Ráadásul tapasz-
taltam, hogy tényleg tudok 
segíteni. Akár csak azzal, 
hogy elmondom: honnan 
hová jutottam.

Úgyhogy elmondom. Két 
éven át legkevesebb napi két 
liter vodkát ittam, meg ami 
még jött. Semmi meglepő 
nincsen abban, hogy előbb 
tönkretettem magam kö-
rül mindent, aztán belehal-
tam. Szó szerint. Hetvenhét 

másodpercig állt a szívem, új-
ra kellett éleszteni. Nem ijed-
tem meg. Addigra már úgy 
meggyötörtek a hétköznapok 
kisszerű harcai, hogy nem 
bántam volna, ha elmegyek. 
Csakhogy! Miközben így saj-
nálgattam magam, nem vet-
tem észre, hogy a szeretteim 
jobban szenvednek a füg-
gőségemtől, mint én. Tehát 
döntenem kellett. Vagy gyor-
san belehalok, vagy abbaha-
gyom. Valamiért ez utóbbira 
esett a választásom.  

Dönteni könnyű, távlati, 
magasztos célokat kitűzni 
szintén könnyű. Lángszavú 
idézeteket kiakasztani a falra 
nem gond. Ám ezek az idéze-
tek soha nem mondják meg: 
mit is kell pontosan csinálni? 
Itt és most, konkrétan. Példá-
ul: „Soha ne add fel!” Rend-
ben, nem adom fel. De! Hol-
nap reggel hatkor mi ezzel a 
teendőm? Úgy látom, hogy 
köröttünk lobognak a csapat-
zászlók, szólnak a harci kür-
tök, ám a csatába csak keve-
sen indulnak el.

Félreértés ne essék, nem 
szabad elvenni senkitől a 

lelki kapaszkodót, kitép-
ni szívéből az álmokat. Hit 
– esetemben az istenhit – 
nélkül nem megy. Ám az is 
bizonyos, hogy a csata vég-
kimenetelét nem a lelkesítő 
beszédek hangereje dönti el. 
Magyarán. Egy alkoholmér-
gezéstől vacogó embernek 
odahordhatunk könyvtárnyi 
ezoterikus irodalmat, sem-
mire sem megy vele. Szom-
jas, még egy pokrócot akar, 
aludni vágyik és egyáltalán 
nem érdeklik a hegyi beszé-
dek. Hagyd abba az ivást! – 
mondják ilyenkor. Ám olyan 
ez, mintha a lovas szobornak 
magyaráznád, hogy váltson 
lépést.

Egy kicsit nagyralátób-
ban fogalmazva: nem isme-
rek könnyű és rövid kiuta-
kat. Ráadásul újra és újra 
megbotlunk menet közben. 
Úgyhogy, ha valóban változ-
ni, változtatni akarsz, akkor 

az bizony fájni fog. Nincs ins-
tant boldogság! Amíg ezt nem 
tisztázzuk a fejünkben, addig 
kár belevágni.

A másik ellenjavallt tévkép-
zet a türelmetlenség. Sokan 
úgy gondolják, hogy egyik 
napról a másikra megváltoz-
nak, aztán hipp-hopp, máris 
itt a Kánaán. Olyan ez, mint-
ha hétfőn elvetnénk a magot, 
és pénteken mennénk a kis 
kosárkával szüretelni. Jobb 
tudni, hogy a valóságos ki-
lábalást – bármely krízis-
ből - minimum hónapokban 
kell számolni. Eleinte perc-
ről percre, aztán óráról órá-
ra kibírni, túlélni, átvészel-
ni. Megtenni mindent, ami 
emberileg lehetséges, a töb-
bit nem áll hatalmunkban 
befolyásolni. Illúzió, hogy 
sorsfordító erők birtokában 
vagyunk. 

Közelebbről. Amikor letet-
tem a poharat, tisztában vol-
tam vele, hogy legkevesebb 
három szörnyű nap lesz, mire 
az elvonás fizikai tünetei eny-
hülnek valamelyest. Szó sze-
rint lekötöztettem magam. 
Azért, hogy még csak lehető-
ségem se legyen a „kutyaha-
rapást szőrivel” gyógyítani, 
azaz inni néhány sört. Mert 
az átmenetileg tényleg eny-
hít a kínokon, ám a végered-
ményt tekintve ott vagyok 
vele, ahol a part szakad. Ter-
mészetesen a negyedik sem 
hozta el a győzelmet. Annyi 
történt csak, hogy erőtlenül, 
támolyogva, de legalább lábra 
tudtam állni.

Ez volt a fordulópont. Mert 
tudtam józanul gondolkodni. 
Minden gond, probléma, amit 
az alkohol rózsaszín fátyollal 
borított be addig, ismét élesen 
láthatóvá vált. Rendben, im-
máron nem iszom, de – újra 
csak a kérdés -, holnap reggel 
mihez kezdjek? Hisz’ nincs 
miért felkelnem. Nem vár 
senki, nincs munkám, nincs 
pénzem, voltaképpen sem-
mim sincs.

Magamban úgy fogalmaz-
tam: automata üzemmódba 
kell kapcsolni. Ilyenkor egye-
nesen tilos viaskodni a múlt 
árnyaival, fürkészni a fényes 
jövőt. Egyáltalán – talán fur-
csán hangzik -, de tilos túl 
sokat gondolkodni. Egyszerű, 
apró és az adott helyzetben is 
megvalósítható célokat kell 
kitűzni. Mert ha az ember 
vészhelyzetben túl magasra 
emeli a lécet, nagy a kísértés, 
hogy átsétáljon alatta.

Összegezve. Válságos hely-
zetben szembe kell nézni a 
tényekkel. Ez vagyok, itt tar-
tok, ez a helyzet. Tisztában 
kell lenni azzal, hogy a kiút 
hosszú lesz és göröngyös. Ar-
ra kell koncentrálni, hogy mi 
az, amit itt és most én kész 
és képes vagyok megtenni a 
kilábalás érdekében. Közben 
pedig soha nem szabad elfe-
ledni: ha tűz üt ki a hajón, 
akkor egyetlen kapitány sem 
kezdi el a hajópallót festetni.

Magyarán: a problémád lé-
nyegére figyelj, ne a szebb jö-
vőt ígérő álmaidra!

 Sáringer Károly   

„Bölcsőnk a Föld, itt kell, hogy éljünk,
Ha megszültek, miért adnánk fel?”

Sáringer Károly két év alatt korosztályos hazai csúcstartó és világbajnoki 6. helyezett lett 50 
méteres mellúszásban (Kazany, 2015)
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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 pozíciókba 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, alapbéren felül 
havi munkaköri pótlék: 10 %, 15% illetve 20 %,  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.

Operátor
(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)

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06 70 317 9946

BETANÍTOTT MUNKÁS
Feladatok
•  végtelenített poliészter kötél 

gyártása

Elvárások
•  két műszakos munkarend 

vállalása
•  közepesen nehéz  fizikai 

munkára való alkalmasság 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  munkaterület tisztántartása

Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható 

munkahely
•  kulturált munkakörnyezet
•  teljes munkaidő

Munkavégzés helye
•  Székesfehérvár

Videoton Holding ZRt. Ipari Park Vállalat

Az alábbi pozícióba keres munkatársat

KÖNYVELŐ
FELADATOK:
•  Gazdasági események kontí rozása és könyvelése
•  Havi zárás készítése
•  Eredmény kimutatás készítése.   
•  Mérleg készítésében közreműködés
•  Kapcsolódó gazdasági és adminisztrációs feladatok 

ellátása

ELVÁRÁSOK: 
•  1-2 év szakmai tapasztalat
•  Középfokú szakirányú végzett ség
•  Önálló munkavégzés
•  Megbízhatóság
•  Precizitás

AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszú távú munkalehetőség 

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező jutt atási csomag • Jó munkahelyi légkör

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

vagy a vti pv@ipv.videoton.hu címre várjuk.

Hegesztési termékek 
értékesítésével 

foglalkozó vállalat

 
munkakörbe keres 

2 fő munkatársat. 
Fényképes 

önéletrajzokat várjuk: 

ÉRTÉKESÍTŐ

info@soyer.hu
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•   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 távú munkalehetőség
• Családias és rendezett munkakörnyezet
• Ingyenes céges buszjárat

Amit elvárunk:
• Legalább általános iskolai végzettség  • 3 műszakos vagy 12 órás munkarend vállalása

Jelentkezz hozzánk!
Bogó Renáta, email: rbogo@hanonsystems.com

cím: 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 9-11.

Gyártósori operátorokat 
(Székesfehérvár)

Amit kínálunk:

Egy jó munkahelyen … 
… megbecsülnek és hosszútávra tervezhetek,

… nem kell attól félnem, hogy késve és pontatlanul kapok � zetést,
… biztonságos és igényes környezetben dolgozhatok, 

akár az egész családommal!

Ilyen munkahelyen 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: 

A FEHÉR 
ABLAK K� . 

Guttamásiban (Fejér Megye) 
lévő gyártó üzemébe 

az alábbi munkakörökre 
keres munkatársakat:

gyártósorra betanított 
munkásokat

tehergépkocsivezető 
BE vagy CE tip. 
jogosítvánnyal

targoncavezetőt
Jelentkezni lehet a 

hr@feher-ablak.hu 
e-mail címen.

Önéletrajzod a balazs.borsos@oerlikon.com e-mail címre várjuk.

Az Oerlikon Balzers Coating Austria GmbH. 
bevonatolás-technológiával foglalkozó vállalat 
székesfehérvári üzeme munkatársat keres

Téged várunk, ha:
•  Hosszú távú, biztos munkahelyre vágysz 

– multinacionális háttérrel
•  Változatos munkakörre vágysz
•  Szeretnél jó csapatban, családias 

légkörben, jó hangulatban dolgozni
•  Vágysz a megbecsülésre

Amit még nyújtani tudunk:
•  Kedvező juttatási csomag (Cafeteria)
•  Fejlődési- és előrelépési lehetőség

Gépipari, műszaki ismeretek 
előnyt jelentenek.

könnyű � zikai betanított munkára, 3 műszakos munkarendbe

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Elektromos karbantartó
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
•  eseti  és tervezett  javítások elvégzése
•  hiba megelőzés, feltárás
•  karbantartási dokumentációk kezelése
•  általános (épület) karbantartási feladatok ellátása
•  mechanikus karbantartói feladatok támogatása
•  részvétel géptelepítésben, új gépek beüzemelésében
Elvárások:
•  min. középfokú elektronikai szakirányú végzett ség
•  két műszakos munkarend vállalása
•  ipari környezetben szerzett  min. 1-3 éves tapasztalat
•  rajzolvasási ismeret, elektromos tervdokumentációkra vonatkozóan
•  önálló, pontos, precíz munkavégzés
•  rugalmas, magabiztos személyiség
Előny:
•  vezérlés és pneumati kus ismeretek
•  aktí v számítógép használat
•  fröccsöntő gépek ismerete (ARBURG, ENGEL)
•  épületgépészeti  ismeretek
Amit kínálunk:
•  Kedvező jutt atási csomag
•  Éves cafeteria nett ó 180.000 Ft
•  Hosszú távú munkalehetőség

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!

Magyarországi betonacél feldolgozó cég keresi leendő 

KARBANTARTÓ-
BETONACÉL FELDOLGOZÓ

munkatársát a Kápolnásnyéki telephelyére

Elvárás:
•  Géplakatos, karbantartó, esetleg valamilyen fémipari 

végzettség, hegeszteni tudás
•  Precíz, pontos munkavégzés,
•  Megbízhatóság, erkölcsi bizonyítvány
•  Több műszakos munkarend vállalása

Amit biztosítunk:
•  Hosszútávú, biztos munkalehetőség
•  Magas jövedelem, szép kártya
•  Ingyenes munkásszálló biztosítása
•  Útiköltség térítés tömegközlekedés esetén 86%, saját autó 

esetében 9 Ft/km

Jelentkezni lehet: 06-22/574-318 vagy 06-20/310-6944

Elvárásaink:
•  Nyelvtanári diploma
• Kiváló kommunikációs képesség
•  Székesfehérvár vagy  

25 km belüli lakhely

FEladatok:
• Angol nyelvtanítás felnőtteknek
• Kommunikációs órák tartása
• Tanári adminisztráció

Amit kínálunk:
•  Munkaviszony hosszútávon
•  Havi átlag 126 munkaóra
•  Délelőtti, délutáni tanítás 

váltakozik
•  Kiemelkedő kereset, 

cafeteria
•  Vidékieknek bejárási 

támogatás

Angol nyelvtanár (pályakezdőt is)

küldje el önéletrajzát most: info@helloenglish.hu
tájékozódjon: www.helloenglish.hu

Egymillióval több bevallást készítene el az adóhivatal
A tavalyi mintegy 4 millióhoz képest további egymillióval bővülhet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) által elkészített szja-bevallási tervezetek száma idén. Közleményükben kifejtették, a nyil-
vántartásukban szereplő adatok alapján a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésére 
kötelezett magánszemélyeknek is összeállítják bevallási tervezetüket. Ehhez a kifizetők, munkál-
tatók által benyújtott adatokat használják fel. (forrás: www.vilaggazdasag.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. 

NYITOTT POZÍCIÓINK:
• OPERÁTOR
• HEGESZTŐ
•  CSOMAGOLÓ,  

KÉSZLETEZŐ
•  VILLAMOS 

KARBANTARTÓ
JELENTKEZÉS MÓDJA: 

Telefon: +36 22/560–621 E-mail: hr@hu.gestamp.com Cím: 8060 Mór, Akai u. 3.

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Operátor kezdő elérhető havi bére 

túlóra nélkül: bruttó 215 000 Ft 
(br. 195 000 Ft alapbér + max. br. 
20 000 Ft havi bónusz eredménytől 
függően) + műszakpótlék: 30%

•  Béren kívüli juttatás  
(nettó 30 000 Ft/hó) 

•  Céges buszjárat
•  Munkatárs ajánlási rendszer  

40 000 – 300 000 Ft/fő
•  Határozatlan idejű szerződés

Felvételi napok:  
Személyesen kedden, szerdán,  

csütörtökön 14:00 órakor
Gestamp Hungária Kft.,   

Személyporta 1.,  
8060 Mór, Akai u. 3.

Várjuk a GESTAMP csapatába!
A GESTAMP Hungária Kft. – a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójaként, közel 100 ipari és gyártó 
vállalattal – globális megoldásokat kínál a hegesztett és hidegen préselt karosszéria elemek tekintetében.

VABEKO Kft. teljes munkaidős főállásra  

RONCSOLÁSMENTES  
ANYAGVIZSGÁLÓ  
munkatársat keres csővezetékek,  

tartályok roncsolás mentes anyagvizsgálatára. 
Elvárások: középfokú műszaki végzettség és jártasság 
 HT, MT, RT, PT, VT és ÚT vizsgálati technológiákban. 

Az önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk:  
gmaczko@vabekokft.hu, telefon: 06-84/311-310.

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

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Sárszentmihályi 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.

Szabadulószobát 
alakítanak ki egy 
magyar iskolában

A tananyaghoz kapcsoló-
dó, év közben többször át-
alakítható szabadulószobát 
alakítanak ki a szarva-
si Szlovák Általános Isko-
lában. Az intézmény fej-
lesztési elképzeléseit az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma 72 millió forinttal 
támogatta.

 A tervek már készülnek, 
a diákok – az elképzelések 
szerint egy-egy osztály 
évente legalább öt alkalom-
mal – a következő tanévtől 
használhatják a szobákat.  
A feladatsorokat a tananyag 
alapján állítják össze. Az al-
sóbb évfolyamon még fő-
ként olvasási ismeretek-
kel lehet „kiszabadulni”, 
felsőben már kifejezetten 
a tantárgyi számonkérés 
eszközei lesznek. A tervek 
szerint a 4-6 fős csopor-
toknak nem mondják meg 
előre, hogy mely tantárgy-
ból kell készülniük, ezzel 
szeretnék ösztönözni a di-
ákokat, hogy valamennyi 
tantárgy tanulására figyel-
jenek oda. A tudás mellett 
a gyerekek szociális kom-
petenciái is fejleszthető-
ek így, hiszen a csapatnak 
együtt kell működnie a mi-
nél gyorsabb kiszabadulás 
érdekében. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)

Előbb kapnak béremelést az egészségügyi szakdolgozók
Az egészségügyi szakdolgozók idén novemberben esedékes 8 %-os béreme-
lését előrehozták január 1-re. A lépésnek két oka volt: az ország gazdasági 
teljesítménye lehetővé teszi ezt, és ezzel a lépéssel is szeretnék elismerni az 
egészségügyben dolgozók munkáját. forrás: www.vilaggazdasag.hu

Kapkodtak az MKB 
ügyfelei a személyi 
kölcsönök után

Jelentősen meghalad-
ta az általános piaci növe-
kedés mértékét a személyi 
kölcsönök folyósításának 
bővülése az MKB-nál, ta-
valy január és szeptember 
között a hitelfolyósítás 173 
% -kal bővült, idén további, 
de lassabb bővüléssel szá-
mol a bank. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)
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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

MŰSZAKVEZETŐ

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 

Akár 5 milliós 
lakástámogatás 
adómentesen

A vállalkozások 5 millió fo-
rintig adómentesen támogat-
hatják dolgozóik lakáshitel 
törlesztését, lakás vásárlását, 

építését, bővítését, korszerűsí-
tését vagy akadálymentesíté-
sét. Az akár havi 83 ezer forin-
tos juttatás cafeteria elemként 
is választható. A munkáltató a 
lakás értékének 30 % -át, öt év 
alatt maximum 5 millió forin-
tot adhat ilyen támogatásként 
adómentesen. Ezt a juttatást 
egy az egyben, mindenféle le-
vonás nélkül kapja meg a mun-
kavállaló, ugyanis semmilyen 
közterhet nem kell fizetni utá-
na. Az adóhivatalhoz beérke-
zett adatok szerint 2016-ban a 
lakáscafeterianak köszönhető-
en már 41 ezer munkavállaló 
csökkentette összességében 
18 milliárd forinttal lakáscél-
ra felvett hitelét. (forrás: www.
profession.hu)
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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 

keszi.agnes@metal.videoton.hu címre várjuk.

 

 

A Cosma Alu Structures Kft. a Cosma International termelő egysége, amely a Magna csoport tagjaként a világ egyik 
vezető globális autóipari beszállítója. Vevőink számára minden részletre kiterjedő megoldást kínálunk a karosszéria-
, alváz- és műszaki fejlesztések terén.  
 
A Cosma Alu Structures Kft. prémium kategóriás autókban használt alumínium termékek gyártására specializálódott. 
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően hosszú távon versenyképes és érdekes munkakörnyezetet biztosítunk a 
munkatársainknak. 

Gépkezelő
Cosma ALU Structures Kft.
Székesfehérvár

A leendő munkatárs feladatai:

•  Gépkezelői feladatok ellátása különböző fémmegmunkáló gépeken 
•  A gyártási dokumentáció kezelése  
•  Termékminőség ellenőrzése, minőségbiztosítási feladatok elvégzése  
•  Gyártási tervek, munkautasítások betartása 

A jelölttel szemben támasztott elvárások:

•  Legalább 8 általános iskolai végzettség  
•  Ipari környezetben szerzett tapasztalat  
•  Pontos, precíz munkavégzés  
•  Egészségügyi alkalmasság  
•  Több műszakos munkarend vállalása 

Előnyt jelent:

•  CNC vagy gépi forgácsoló végzettség  
•  Szerelésben, hidegalakításban szerzett tapasztalat  
•  Műszaki rajz olvasási készség  
•  Autóipari szabványok, minőségügyi rendszerek ismerete  
•  Felhasználó szintű számítógépes ismeretek 

Amit kínálunk:
•  Versenyképes fizetés  
•  Széleskörű béren kívüli juttatások (cafeteria, 13. havi fizetés, negyedéves 
bónusz, karácsonyi juttatás, 100 % bérlettérítés)  
•  50 % műszakpótlék  
•  Határozatlan idejű szerződés 

Elérhetőség:
Cosma ALU Structures Kft. Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.

Jelentkezését önéletrajz elküldésével és bérigény 
megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk.
nikolett.legvari@magna.com
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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

Villanyszerelőket  
keresünk

Jó munkakörülmények,

kiemelt bérezés                       
Jelentkezni:

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

Elektromos berendezés 
gyártására, ipari és 

kommunális kivitelezésére

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

Népszerű lenne az 
egészségbiztosítás

A következő napokban 
kell dönteniük a munkavál-
lalóknak a munkáltatójuk 
által ajánlott idei cafeteria-
csomagjukról. Egy reprezen-
tatív felmérés szerint a 25-55 
év közötti korosztályból jelen-
leg a lakosság mindössze 12 
%-a kap a cafeteriában egész-
ségbiztosítást, noha 46 %-uk 
élne ezzel a lehetőséggel.

Az embereknek csupán a 15 
%-a rendelkezik privát egész-
ségbiztosítással, ugyanakkor 
egy általános szolgáltatási kört 
kínáló, havi 5-6 ezer forintos 
díjjal futó egészségbiztosítás 
iránt a megkérdezettek 28 
%-a érdeklődik. Cafeteriával 
finanszírozva már a megkér-
dezettek 46 %-a mond igent 
egy ilyen szolgáltatásra, ha pe-
dig cafeterián felül a munkál-
tató finanszírozná, akkor az 
érdeklődők aránya csaknem 
eléri a 60 %-ot. (forrás: www.
vilaggazdasag.hu)
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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

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés:
a 06-22/574-318  vagy a 

06-20/310-69-44 telefonszámon

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.

 

 

A Cosma Alu Structures Kft. a Cosma International termelő egysége, amely a Magna csoport tagjaként a világ egyik vezető 
globális autóipari beszállítója. Vevőink számára minden részletre kiterjedő megoldást kínálunk a karosszéria -, alváz- és 
műszaki fejlesztések terén.  
 
A Cosma Alu Structures Kft. prémium kategóriás autókban használt alumínium termékek gyártására specializálódott. A 
folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően hosszú távon versenyképes és érdekes munkakörnyezetet biztosítunk a 
munkatársainknak. 

Raktáros
Cosma ALU Structures Kft.
Székesfehérvár

A leendő munkatárs feladatai:
 Az áru beérkezésének fizikai, illetve gépi átvétele, betárolása, címkézése.
 Termelési területek ellátása raktári anyagokkal.
 Leltározásban és selejtezésben történő közreműködés.
 Árumozgatás, rendelések összekészítése, ellenőrzése.
 Áruátvétel, kiadás, és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése.
 Raktári rend biztosítása.
 Készletpontosság ellenőrzése.

 

A jelölttel szemben támasztott elvárások:
 Hasonló területen szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat
 Középfokú végzettség
 Önálló, precíz munkavégzés
 Jó kapcsolatteremtő és meggyőző készség
 Kezdeményezőkészség, kreativitás
 Csoportban végzett munkára való alkalmasság
 Affinitás a logisztika, raktározás irányába.
 3 műszakos munkarend vállalása
 érvényes vezetői engedély gyalogkíséretű targoncára

Elérhetőség:
Cosma ALU Structures Kft. Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.

Jelentkezését önéletrajz elküldésével és a bérigény megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk.
nikolett.legvari@magna.com
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Minőségellenőr
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Feladatok:
•  Gyártott  alkatrészek vizuális ellenőrzése, alap mérések 

elvégzése pl: tolómérő használatával

Elvárások:
•  középfokú végzett séggel,
•  felhasználószintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik
•  műanyagipari termékek ellenőrzésében szerzett  tapasztalat 

előny
•  három műszakos munkarendet vállalni tud 

Amit kínálunk:
•  Kedvező jutt atási csomag (bónuszprogram)
•  Éves cafeteria nett ó 180.000 Ft
•  Jó munkahelyi légkör
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Besorolási bér 180.000-200.000 Ft (pótlékok nélkül)
•  Ingyenes szerződéses járat számos településről

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!

Építőipari cég 
keres tapasztalt 

víz-gáz-fűtés-
szerelőt és 

segédmunkást. 
Érd: 22/796-137
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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...

Ati: 3 hónapos, talán cane corso keverék 
legény. Nagytestűre várható a növeke-
dése.

Bájos: 3 hónapos, nagyon eleven, játékos 
szuka. Nagyobb testűre várható a termete.

Haly: 4 hónapos németjuhász jellegű ke-
verék szuka, Emő testvére. Német juhász 
méretűre várható a mérete,

Bella: 5 éves, kopó jellegű keverék szuka. 
Csodálatos megjelenéssel, tökéletes vi-
selkedéssel.

Kira: 3 éves, sta ord keverék szuka. Hi-
hetetlenül barátságos, kedves. De csak a 
fajtát ismerő gazdának ajánljuk.

Bobi: 4 hónapos, bison jellegű keverék le-
gényke. Aprócska termetű, lakásba aján-
lott kiskutya.

Maca: Aprócska, bozontos, tacsinál kicsit 
nagyobb méretű, bújós lányka. 1 éves.

Emő: 4 hónapos németjuhász jellegű ke-
verék szuka. Játékos, nagyon barátságos, 
igazi családi kutya.

Zseton: Beagle jellegű, nagy mozgá-
sigényű keverék legényke. 2 éves.

Finci: Aprócska termetű, 1 éves, ivartala-
nított keverék szuka. Más kutyákkal szem-
ben nagy a szája.

Utazás
Orfű télen is Magyarország egyik gyöngyszeme
Orfű a baranya megyei Hegyháton, a Mecsek-hegység északnyugati „hátánál”, Pécstől 15 km-re elhelyezkedő üdülő-
falu. Az orfűi völgy mélyén folydogáló patak három kis falut – Orfűt, Mecsekrákost és Tekerest – font össze.  
A hatvanas években ezt a területet egységes üdülőterületté formálták, amelyet ma Orfű néven ismer az ország.

Ahol a legszebb a folyó – Zebegény
Rengeteg érv szól Zebe-

gény mellett: innen a leg-
szebb a Dunakanyar, a Kék-
túra útvonalán elmehetünk 
Nagymarosra, útba ejtve a 
Julianus-kilátót, megnéz-
hetjük a Dőry-kastélyt.  A 
falu egykori főútján a Du-
nára néző Napraforgó-há-
zak tűnnek fel, melyekben 
gr.Károlyi Lászlóné sz.gr.
Apponyi Franciska  gyer-
mekparadicsoma működött.

Jót tesz az egészségnek – Gyömrői tó

A gyömrői tófürdő az 
1920-as években alakult 
ki, amikor a föld alól feltö-
rő víz egy egyedülálló kör-
nyezetet alakított ki egy 
egykori gáztéglagyár he-
lyén. A fürdő kialakítását 

egy tüdőgyógyász sürgette, 
aki megállapította, hogy a 
víz rádiumos, magnéziás, 
ammóniás és salétromos 
tartalma kiválóan alkal-
mas ideges, vérszegény, ét-
vágytalan betegek számára, 

reumatikus panaszok eny-
hítésére, a környezet maga 
pedig jó klímája miatt tüdő-
betegeknek lehet nagy se-
gítség. Fürdés után remek 
opció lehet a Teleki-kastély 
meglátogatása is.

A klasszikus – Gödöllő
Gödöllő talán a legklasz-

szikusabb kirándulóhely, 
legismertebb nevezetessé-
ge a Grassalkovich-kastély 
vagy más néven a Gödöl-
lői Királyi Kastély, napja-
inkban közel 1000 m²-es 
területen, 23 szobában te-
kinthető meg a kastélymú-
zeum, teljesen helyreállí-
tott belső terekkel. Számos 
különböző méretű díszte-
rem áll rendelkezésre a 

különböző rendezvények 
megtartásához. A Hamvay-
kúria ad helyet a Gödöllői 
Városi Múzeumnak és a 
Gödöllői Városi Mozinak. 
Az épületet Hamvay Ferenc 

földesúr 1662-ben építtette. 
Az 1990-es évek végére ez 
az épület is teljesen meg-
újult. A múzeum 2001-ben 
elnyerte „Az év múzeuma 
2000” szakmai kitüntetést. 
A gödöllői arborétumot 
1902-ben alapították 190 
hektárnyi területen, tele-
pítését 1914-re fejezték be. 
A második világháború 
előtt Magyarország legje-
lentősebb arborétumaként 

tartották számon. 1960-tól 
bővíteni kezdték, így ma 
már 350 hektárnyi terüle-
ten működik. 90%-a erdé-
szeti kutatási célokat szol-
gál, 10%-a park jellegű.
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Köszönjük, ha  
jövedelemadójának 

1%-át felajánlja  
a betegek ápolására és  

az Intenzív osztály  
orvosainak, nővéreinek  

színvonalas továbbképzésére:

ALBA REGIA  
INTENZÍV  

BETEGELLÁTÁSÉRT  
ALAPÍTVÁNY

Adószámunk:  
18289976-1-07

Elégedett Ön könyvtárunk 
szolgáltatásaival?

Ha igen, ajánlja fel részünkre 
személyi jövedelemadójának 
1%-át, melyet könyv és egyéb 

dokomentum vásárlására 
kívánunk fordítani.

Köszönjük, hogy az elmúlt éveben 

132.732 Ft-ot 
adományoztak 

könyvtárunknak, a felajánlott 
összeget könyv és folyóirat 

vásárlására fordítottuk. 

Adószámunk: 
18494943-1-07

Hivatalos elnevezésünk: 
Aranybulla könyvtár Alapítvány

Önnek csak 1 %, 
nekünk az élet! 
Kérjük, támogassa 

adója 1%-ával
 alapítványunkat!
Alpha Segítő Kéz 

Állatkórházi
Alapítvány (ASKA)

Székesfehérvár, 
Homoksor 7.

Adószám: 
18494644-2-07

Számlaszám:
10918001-00000015-50200001

www.aska.hu

Köszönjük, 
ha jövedelemadójának 

1%-át felajánlja 
a betegek színvonalas 

ápolására:

Betegápolásért
Alapítvány
Adószámunk:

19096191-1-07

A „Rák Ellen Fejér
 Megyében és Térségében 

Alapítvány” 
kéri Önöket, hogy adójuk 

1% -ának felajánlásával
 támogassák alapítványunkat.

A kapott segítséget 
alapítványunk hatékony 

működésére kívánjuk
 felhasználni.

18491005-1-07

TÁMOGASSON, 
hogy

SEGÍTHESSÜNK…
mert 

,,Mindenünk 
a család!”

18484944-1-07
SZÉNA 

EGYESÜLET A 
CSALÁDOKÉRT

www.szena.hu

Ahol bemutatkoznak  
az égi jelenségek.

Előre is köszönjük,  
ha az adóbevallásának

bármely (pl. NAV) elkészítése 
mellett

ÖN is lép, és megteszi  
1% felajánlását!

Az Alapítvány 
A Tehetséges Tópartis 

Tanulókért 
köszönetet mond 

mindazoknak, akik 
adójuk 1%-át 2017-ben 

alapítványunknak 
utalták.

Kérjük tiszteljenek meg 
bennünket ebben az évben 

is a segítségükkel.
Adószám:

18480263-1-07

A sérült fiatalokért
Kérjük, hogy személyi 

jövedelemadója 
1 %-át ajánlja fel a móri 

BICE-BÓCA EGYESÜLET javára.
Adószámunk: 

19018249-1-07
Heti rendszerességgel biztosítunk 

programokat értelmi és 
mozgássérült fiataloknak.

A személyi jövedelemadója 
1%-ának felajánlása ÖNNEK:

 nem kerül kiadásába.
A BICE-BÓCÁNAK: 

örömet, programot, találkozási 
lehetőséget nyújt.

Segítse az Önkéntes segítőket!
Bontsuk le együtt az elszigeteltség falait!
Köszönjük támogatását!

“Máj és Hasnyálmirigy 
Betegekért”

Alapítvány kéri támogatóit, hogy 
adójuk 1%-ának felajánlásával 

támogassák Alapítványunkat.

Az Alapítvány célja a betegellátás 
minőségi javítása, az új diagnosztikai 

és terápiás eljárások bevezetését 
segítő laboratóriumi műszerek 

és gyógyászati segédeszközök beszer-
zése, betegségmegelőző tevékenység 

szervezése.
Adószám: 18497551-1-07

Adószámunk: 18289770-1-07

„SBO a sürgősségi  
betegért” Alapítvány  

Köszönjük,  
ha jövedelemadójának 

1%-át felajánlja a betegek 
színvonalas ápolására:

Adó 1%
Adózzunk úgy, hogy azzal 
ember társainkat is segítsük ...

Évente több mint 
10.000.000.000 forintnyi 
adó 1% veszik el, ahelyett, 
hogy jótékony célra menne. 

Magyarul: az adóbevallá-
sok beadásakor sokan nem 
ajánlják fel az adó egy szá-
zalékukat. Itt az idő, hogy 
változtassunk ezen! Arra 
buzdítunk minden céget, 
közszereplőt, és magánsze-
mélyt, hogy segítse munka-
társait, környezetét abban, 
hogy idén ők is felajánlják 
az egy százalékukat! Az adó 
1%  felajánlása nem kerül 
semmibe sem, de olykor a 
nonprofit feladatok elvég-
zése kapcsán életet menthet 
az 1%-al juttatott támogatás.

Befizetett 
a d ó j á n a k 
1%- ával most 
Ön is hozzá-
járulhat az 
állatok vé-
delméhez, a 
beteg gyer-
mekek gyó-
gyításához, 
a környezet 
megóvá s á-
hoz, a ter-
mészet meg-
védéséhez, az oktatáshoz 
és sok - sok fontos külde-
téshez...! Kérjük, rendelkez-
zen adója egy százalékáról! 
Tartozzon azok közé, akik 
jótékonysági szervezetek ja-
vára rendelkeznek adójuk 
egy százalékáról, hiszen ez-
zel úgy tud segíteni, hogy 
az Önnek semmibe sem ke-
rül! A rendelkezés nem ke-
rül pénzbe és két perc alatt 
teljesen elkészíthető!

Sokan aposztrofálják 
az adó 1% felajánlást ado-
mánynak, holott a kettő 
között nem csak jogi érte-
lemben vett eltérések van-
nak. Az adó 1%-os felajánlás 
nagyszerüsége elsősorban 
abban áll, hogy sok ember 
egészen apró adományai-
ból; hatalmas dolgokat hoz-
hatnak létre, így az adó 1%- 
ot adományozónak nem kell 
külön költségekbe vernie 
magát.

Az adózók körülbelül fe-
le sohasem rendelkezik az 

egy százalékáról. Ennek az 
oka sajnos nincs feltárva, 
pedig nem csupán a szocio-
lógusok számára lehet érde-
kes, hogy miért dönt úgy az 
adózók nagyjából fele, hogy 
nem rendelkezik a szemé-
lyi jövedelemadója egy szá-
zalékáról, vagy miért nem 
dönt erről az egy százalék-
ról sehogyan

Egy százalék adó felaján-
lása nem kerül semmibe 
sem, de ÉLETET ment. Az 
szja bevallás elkészítésekor 
adónk egy százalékát bár-
milyen plusz költség nélkül 
felajánlhatjuk valamely ci-
vil szervezetnek, míg egy 
másik 1%-ot valamelyik 

M a g y a r o r -
szágon tör-
ténelmiként 
elismert egy-
háznak, eset-
leg kiemelt 
költségveté-
si előirány-
zat számára 
ajánlhatjuk 
fel. A lehető-
séggel azon-
ban az adó-
zóknak csak 

a fele él, ennek köszönhető-
en pedig évente több milli-
árd forinttól esnek el a civil 
szervezetek, amelyek sok 
esetben évről - évre a túl-
élésért küzdenek.

Az adó 1%-os felajánlá-
sokból évente több milliárd 
forinttal segítik az adózók 
a különböző civil szerve-
zeteket és alapítványokat. 
Az elsőre komolynak tűnő 
összeg azonban rögtön el-
enyészővé válik, ha meg-
vizsgáljuk, hogy a tízmil-
liárd forint körüli összeg 
hány civil szervezet, intéz-
mény, egyház, illetve ilyen   
- olyan tevékenységet támo-
gató alapítvány között osz-
lik szét.

Az adóhatóság minden 
évben ellenőrzi az 1 szá-
zalékos felajánlásokból 
részesülő civileket, tavaly 
is jelentős számú esetben 
vizsgálódtak a revizorok. 
Visszaélésre, illetve hibára 
nagyon ritkán bukkantak.

A felajánlás menete
A felajánlás semmiféle bo-

nyodalmat nem jelent. In-
ternetes adóbevallás során 
mindössze annyi a teen-
dő, hogy 
a megfe-
lelő ro-
vatba be-
írjuk az 
általunk 
támogatni kívánt szerve-
zetet, papír alapú bevallás 
esetében a feladat ugyan 
ez, csupán arra kell ügyel-
ni, hogy írásunk olvasható 
legyen. 

Kapcsolt vállalkozások
Ha több társaságnak ugyanaz a személy az 
ügyvezetője, akkor 2015-től már kapcsolt 
vállalkozásnak minősülnek
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Eljegyezte szerelmét
Ed Sheeran, a világhírű énekes az Instagram-oldalán árulta el rajongóinak, hogy eljegyezte szerelmét 
Cherry Seaborn-t. „Vőlegény lettem még az új év előtt. Nagyon boldogok és szerelmesek vagyunk, akár-
csak a cicáink-írta bejegyzéséhez az énekes. A szerelmesek még az iskolában ismerték meg egymást, 
azonban a nagy távolság elszakította őket, amikor Cherry egyetemi tanulmányai miatt Amerikába költözött. 
Most viszont úgy tűnik, már semmi sem állhat kettejük közé- írta a Mirror. (forrás: ripost.hu)Paparazzi
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Barnaszén 
házhoz 

szállítva!

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Éljenek a kitűnő  lehetőséggel, 
vásároljanak  hazai szenet 
közvetlenül  a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2017. október 2-től  
2018. február 28-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 

házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!
A bruttó árak a kiszállítás költségét már tartalmazzák!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 41.910 Ft/tonna (41,91 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 35.560 Ft/tonna (35,56 Ft/kg)

Kiszivárgott, kivel randizgat 
a szuper-modell 71 évesen is dögös

Susan Sarandon ismét 
bebizonyította, hogy nem 
csak a fiatal, bomba alakú 
színésznőké Hollywood, 
sőt. Az utóbbi évek díj-
átadóin sorra az idősebb 
művésznők viszik a prí-
met, így történt ez minap 
a SAG-gálán is, amely ez-
úttal csendben, nyugalom-
ban zajlott. Az est folya-
mán minden szem Susan 
Sarandon elképesztően dö-
gös estélyijére szegeződött, 
a 71 éves színésznő tarolt 
a szettjével. Az Oscar-dí-
jas színésznő egy szűkre 
szabott Alberta Ferretti-
estélyit húzott a nagy ese-
ményre, és ezúttal nem a 
dekoltázsával, hanem a 
szuper alakjával hívta fel 
magára a figyelmet. Susan 
Sarandon a „kiemelkedő 
színésznői alakítás egy 
minisorozat vagy tévéfilm 
főszerepében” kategóriá-
ban volt jelölt a Viszály: 
Bette és Joan című soro-
zatban való ténykedésé-
ért, a díjat azonban Nicole 
Kidman zsebelte be. (for-
rás: nlcafe.hu)

Óriási siker: Zsinórban harmadszor nyerhetünk Oscart 
Enyedi Ildikó filmje a 

Testről és lélekről nagyot 
ment idén, hiszen elhoz-
ta a Berlini Nemzetközi 
Filmfesztivál nagydíját, az 
Arany Medvét, míg az alko-
tás egyik főszereplője, Bor-
bély Alexandra megkapta 
a legjobb színésznőnek já-
ró díjat. A sikertörténetnek 
itt még koránt sincs vége, 

hiszen valamivel magyar 
idő szerint kedd délután 
fél három után kiderült, 
hogy a Testről és lélekről 
bekerült az 5 Oscar-díjra 
jelölt külföldi alkotás kö-
zé! Tehát idén is lesz mi-
ért iz-gulnunk a március 
4-én megrendezésre ke-
rülő Oscar-gálán. (forrás: 
ripost.hu)

Maratonra készül a sztárséf
A sztárséf hetente több-

ször is edz, hogy bírja 
majd a 21 kilométeres tá-
vot, amit feleségével és 
barátaival együtt szeret-
ne teljesíteni. „Maratonon 
még nem voltam, de rend-
szeresen futok, leginkább 
hegyes terepen. Nem va-
gyok annyira megszállott, 
mint mások, akik éjjel-
nappal nyomják. Viszont 

pár hete megcsináltam 
egy tízkilométeres távot 
Szentendrén a barátokkal, 
ez nagyon jó élmény volt, 
ezért határoztam el, hogy 
elindulok februárban egy 
félmaratonon” - mondta el 
a Ripost-nak Lázár, aki sze-
retne ezzel másoknak is pél-
dát mutatni az egészséges 
életmódra. (forrás: ripost.
hu)

A 47 éves Naomi Campbell 
egy nála jóval fiatalabb rap-
perrel randizgat.A szuper-
modell azt mondja, nagyon 
lassan haladnak a dolgok 
új kedvesével, és ez tetszik 
neki. Az is kiderült, hogy 
Naomi baráti társasága révén 

ismerkedett meg a 35 éves 
zenésszel, Skeptával - írja a 
Mirror. Kapcsolatuk komoly-
ságára jó bizonyíték lehet, 
hogy a pár a Párizsi Divat-
héten is együtt jelent meg, 
ugyanakkor mostanáig csak 
titokban találkozgattak.

Ő lehet a következő James Bond
A korábban fiúegyüttessel 

és szólóénekesként is sike-
res, 23 éves Har-
ry Styles igen 
gyorsan befu-
tott színészként 
is. A Christopher 
Nolan rendez-
te Dunkirk után 
úgy látszik, hogy 
máris komoly 
szerepre számít-
hat. Annak ellené-
re, hogy nagyon fiatal, Lee 
Smith vágó szerint Styles 

tökéletes 007-es ügynök 
lenne, ha a stáb fiatalabb 

színészt keres. 
Persze komoly 
ellenfele van, a 
Dunkirkben is 
szereplő Tom 
Hardy személyé-
ben, aki James 
Norton után a leg-
nagyobb esélyes 
Bondszerepére. A 
fogadóirodáknál 

is Hardy áll az első helyen. 
(forrás: ripost.hu)
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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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Mindezeket azonnal, raktárról!

25x33-as csempe 1.790 Ft/m2

60x60-as greslap 2.390 Ft/m2

25x50-es famintás járólap 4.790 Ft/m2

Szexuális ajánlatokat kap Szűcs Judith
Nem győzik lájkolni a 

Facebookon a férfiak Szűcs 
Judith képeit, de vannak, akik 
ezen is túlmennek...„Egy kicsit 
buja. Egy randi? Le se másznék 

rólad!” – írta az énekesnő egyik 
fotójához rajongója, szúrta ki a 
Bors, de nem ő volt az egyedü-
li, aki burkolt vagy nyílt aján-
latot tett Judith-nak. 

A 64 éves énekesnő csak 
mosolyog a bókokon: „Ran-
diznának? Félre vannak in-
formálva, vőlegényem van. 
Tizenhét évig vártam az iga-
zira, addig miért nem jutott 
eszükbe? Szabad voltam ti-
zenhét évig, tessék! Nem 
jöttek” - szögezte le, és hoz-
zátette, akkor persze nehe-
zebben tudták megközelí-
teni. „Igaz, akkor még nem 
volt Facebookom, de akkor 
is éltem, mozogtam, lehetett 
velem találkozni. A férfiak 
írásban sokkal bátrabbak, 
élőben félősek, visszafogot-
tak” - vélekedik. (forrás: li-
fe.hu)

Elton John visszavonul
Elton John szeptemberben 

búcsúturnéra indul, majd fel-
hagy a koncertezéssel – je-
lentette be a zenész szerdán. 
A koncertsorozat 300 fellé-
pésből áll majd, és három 

évig fog tartani. Ezzel Elton 
John élete legnagyobb show-
ját ígéri. A 70 éves sztár úgy 
képzelte, örökké úton lesz, 
mint Ray Charles vagy B.B. 
King, ám több időt szeretne 
együtt tölteni szerelmével, 
David Furnish-sel, valamint 
két gyerekükkel. Hozzátet-
te, a koncertezés befejezése 
nem jelenti a karrierje végét, 
élete végéig szeretne alkotni, 
és szívesen dolgozna a jövő-
ben dalokon és musicaleken. 
(forrás: nlcafe.hu)

Lupita Nyong’o mesekönyvet írt 
A 34 éves Nyong’o könyve 

csak 2019 januárjában érke-
zik majd a boltok polcaira, 
de már most nagyon izgatott.

A történet egy sötétbőrű 
kislányról szól, aki olyan lec-
kéket kap az élettől, melyek 
egész jövőjét megváltoztat-
ják. Nyong’o elmondta, hogy 
bár az 5-7 éves korosztály-
nak címezte a történetet, va-
lójában bárki örömét lelhe-
ti az olvasásában, inspiráló 
lehet mindazoknak, akik 
szeretnék jobban elfogadni 
önmagukat.

„Rengeteget bántottak a 
bőrszínem miatt, éjszakán-
ként azért imádkoztam, hogy 
reggelre ébredjek fel világo-
sabb bőrrel. Minden reggel 
izgatottan néztem tükörbe, 
de persze sosem teljesült a 

kívánságom. Nem voltam 
hajlandó magamra nézni 
azok után.” -mondta.

Lupita Nyong’o a szépség-
ről, a különbözőségről és az 
elfogadásról ír. A célja az a 
könyvével, hogy egyetlen kis-
gyerek se érezze magát úgy, 
mint ahogy ő felnőtt. (forrás: 
nuus.hu)

Katie Holmes képtelen 
féken tartani a lányát

A 39 éves Holmes mindent 
próbál megadni lányának, de 
érezhető, hogy nincs a gye-
rek mellett egy apa, és Katie 
egyedül nem tudja fegyel-
mezni Surit. Legutóbbi New 
York-i sétájukon is látszott, 
hogy a 11 éves kislány azt 
csinál, amit akar.

A 39 éves Holmes mindent 
próbál megadni lányának, de 
érezhető, hogy nincs a gye-
rek mellett egy apa, és Katie 

egyedül nem tudja fegyel-
mezni Surit. Legutóbbi New 
York-i sétájukon is látszott, 
hogy a 11 éves kislány azt 
csinál, amit akar. Rohangált, 
felmászott mindenre, és az 
anyját rángatta. Közben pe-
dig Katie már meg sem pró-
bálta rendre inteni, egyszerű-
en csak unott beletörődéssel 
az arcán várta, hogy Suri ab-
bahagyja a rendetlenkedést. 
(forrás: nuus.hu)

Állást kínál a Buckingham-palota 
Kommunikációs asz-

szisztenst keres a Buckin-
gham-palota: a hirdetést az 
interneten, az egyik közös-
ségi oldalon lehet megta-
lálni. Szerencsére bárki je-
lentkezhet rá, nem feltétele 
a brit állampolgárság. Per-
sze az angolt azért nem árt 
anyanyelvi szinte beszélni... 
Forintra átszámolva közel évi 
8 milliót lehet vele keresni 
és a szerződés 12 hónapra  

fog szólni – számolt be róla 
a The Sun.

És hogy mit kell pontosan 
csinálnia annak a szerencsés-
nek, aki elnyeri a pozíciót? A 
királyi család fontosabb ese-
ményeiről, például Harry her-
ceg és Meghan Markle májusi 
esküvőjéről beszámolni, vagy 
éppen kerti partikat, külön-
böző hivatalos eseményeket 
szervezni - esetenként külföl-
dön is. (forrás: life.hu)

Milliókat a kutyusért
Nem cicózott Paris Hilton, 

az örökösnő nem kevesebb 
mint tízezer dollárt, azaz több 
mint 2,5 millió forintot aján-
lott annak, aki megtalálja ba-
rátnője elveszett kiskutyáját. 
A Chucky névre keresztelt 
kedvencet vasárnap lopták 
el a nő Bevery Hills-i otthona 
elől. Hiltont mélyen megráz-
ta a tragédia, ő maga is oda-
van a háziállataiért, amelyből 
néhány éve még 35 darab volt 
– kutyák, macskák, vadászgö-
rények, erszényes mókusok, 
egy papagáj, egy malac, egy 
fogoly és még egy póniló is. 
(forrás: borsonline.hu)



      2018. január 26.  Székesfehérvár és körzete Szuperinfó14 

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

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

Sáringer Károly őszinte írása arról, hogyan sikerült kimásznia a pokol legmélyebb bugyrából... 3. oldal

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2018. január 26., 4. hét

Nincs instant boldogság

A Jüllich Glas Holding Zrt.az alábbi munkatársait keresi:

Gépkezelőautomata és félautomata üvegipari gépek kezeléséreElvárásaink : megbízhatóság,  megfelelő szintű munkabírás,2 műszakos munkarend vállalásaElőny:  gyártásban szerzett gyakorlat, szfvár-i vagy környéki lakhelyAmit kínálunk: stabil munkahely hosszútávra,utazási költségtérítés Versenyképes bér + cafatériaElőny:  szfvár-i vagy környéki lakhely
Jelentkezés:postacím: 8000 Szfvár, Holland fasor 5. vagy human@jullichglas.hu

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!


36 20 492 8155

SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT 

SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ ÚJ BÉREK br. 180.000 Ft-tól
 Fizetési előleg
 Nettó min. 20.700 Ft cafeteria 10.000 Ft jelenléti bónusz

keresünk azonnali kezdéssel!
keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ 

Három és folyamatos műszak vállalása
Három és folyamatos műszak vállalása
Három és folyamatos műszak vállalásaMinimum általános iskolai végzettség

36 20 492 8155

Három és folyamatos műszak vállalása
Három és folyamatos műszak vállalása
Három és folyamatos műszak vállalásaMinimum általános iskolai végzettség
Minimum általános iskolai végzettség



komjáthy

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!

TRÉNING STÚDIÓ KFTSzékesfehérvár, Palotai út 174.Tel./fax: (22) 379-604, (22) 327-503Mobil:(20)9838-022treningstudio@treningstudio.huwww.treningstudio.hu

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

• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő• Hegesztő (AWI, CO) SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

LEGYÉL A MUNKATÁRSUNK!Munkatársakat keresünk bővülő, műanyagfröccsöntéssel foglalkozó autóipari üzemünkbe KŐSZÁRHEGY-re:

AMIT NYÚJTUNK: versenyképes bér • cafeteria • bejárás támogatás• munkatárs ajánló program • saját állományJELENTKEZÉS: 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

OPERÁTOR12 órás folyamatos, vagy 8 órás 2 műszakosSZERSZÁMFELRAKÓ, GÉPBEÁLLÍTÓTÖMB/HUZAL-SZIKRA FORGÁCSOLÓFRÖCCS-SZERSZÁM KARBANTARTÓ

www.simonceg.huwww.facebook.com/simonceg

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Keményfa  brikett

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

GARÁZS

Színháznál garázs közepes autónak
20.000 Ft/hó+2 hó kaucióval kiadó
tel:06-20/285-1958

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

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

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

INGATLAN

LAKÁS

· 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

• Agárdon948 nm-es telken, 3 szobás
ház pincével, garázzsal eladó: 29,6M
Ft. Tel: 06-70/412-4145

• Belvárosban 61 nm-es, exkluzívan
felújított lakás eladó: 29,9 M Ft. Tel:
06-70/469-3360

• Gárdonyban 2009-es építésű, 3
szobás, 86 nm-es ikerház eladó: 29,9
M Ft. Tel: 06-70/469-3380

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

• Feketehegyen, felújított, 180 nm-es
családi ház eladó: 37,9 M Ft. Tel:
06-70/461-9830

• Szedreskerten n+3 félszobás, felújí-
tott, 61 nm-es panellakás eladó: 19,9
M Ft. Tel: 06-70/716-8580

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

• Gárdonyi1921 nm-es társasház épí-
tésre telek geotermális vezetékkel el-
adó: 11,5 M Ft. Tel: 06-70/412-4145

Elcserélném balatonfüzfői parkos, lif-
tes, tehermentes garzon öröklakásomat
(nyaralónak, befektetésnek is alkalmas)
székesfehérvári (környéki) garzonlakás-
ra, kisebb házrészre. 06-70-253-1126

Belvárosban I.emeleti 3,5 szobás
95nm-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

Eladó lakásokat keresünk Székesfehér-
váron és annak környékén a legjobb fel-
tételekkel. www.doktoringatlan.hu
Tel:06-30/899-5800

Sárszentmihályon egyszintes, amerikai
konyhás, nappalis 4 szobás, 2003-ban
épült családi ház, dupla garázzsal
33.000.000Ft www.otlethazingatlan.hu
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

Felsővárosban 941m2-es összközmű-
ves telek 16.500.000Ft
www.otlethazingatlan.hu tel.:06-20/
5944-027,06-20/442-4719 Ötletház In-
gatlan–Hiteliroda Sütő 8.

Maroshegyen 1204m2 építési telek
10.900.000MFt
www.otlethazingatlan.hu Kód:S876
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719
Ötletház Ingatlan–Hiteliroda

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

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

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

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

Eladó 2 szobás, erkélyes, I. emeleti, fel-
újított belvárosi lakás tel:06-20/313-
7872

C, E kategóriával,
GKI kártyával,

gyakorlattal rendelkező
tehergépkocsi

vezetőt
keresünknyerges

billencsre,hetelősmunkára.
Tel: 06-30/491-9669Móri ipari parkban 11000m2-es ipari in-

gatlan 8900 Ft/nm+Áfa eladó. 06-20-
927-1250

Belvárosban társasházi, 115 m2-es la-
kás saját udvarral eladó. Tel: 06-30/
438-0440

Székesfehérváron családi házat vagy 3
szobás lakát vennénk. 06-20/316-2441

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

Toronysoron 3.emeleti, 2 szobás, erké-
lyes lakás eladó. Tel: 06-30/438-0440

Másodállás! Karbantartás jellegű beta-
nított munkára keresünk jelentkezőket
vasárnapi munkavégzéssel. Érd:06-30/
312-4387

KIADÓ INGATLAN

Cégünk közel 400 munkavállalót
szállásoltat országszerte.

Jelenleg

SZÉKESFEHÉRVÁRON
keresünk

HOSSZÚ TÁVRA
kiadó ingatlanokat

munkavállalóink számára.

Bérbeadók jelentkezését a
20/967-3093-as

számon várjuk munkanapokon
8 és 16 óra között.

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

Székesfehérváron 2 szobás, teljes
komfortú családi ház kiadó. Érdeklődni:
+36-20-340-1044

Színháznál szobák, fiúknak 45.000 Ft/
hó/fő rezsivel +2hó kaucióval kiadó
tel:06-20/285-1958

ÜZLET, IRODA

Pozsonyi úton 20+40 m2-es üzlet, akár
egyben is kiadó. 06-70/212-3949

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Eladó Csór Belátószőlőhegyen 2215m2-
es zártkert, tégla házzal, szőlővel, gyü-
mölcsössel. Érd:06-20/456-7469

OKTATÁS

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

SOPRONKÖVESD

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AUTOLIV KFT.

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

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

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

Apró
Nyelvtanítás, angol, német azonnal fel-
használható, beszédcentrikus, minimá-
lis nyelvtannal, belvárosban. 06-20/
9670-679

CSALÁDI HÁZ

JÁRMŰVEK

Eladó Fehérvár környékén, 601 négy-
szögöl telken 60m2-es gáz -cserépkály-
ha fűtéses családi ház. Irányár: 6,5MFt
Tel:06-70-663-2750, 06-70/235-9522

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

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

Eladó első tulajdonostól Suzuki Altó
szgk. garázsban tartott, vonóhoroggal
Tel:06-70/5378-076

Metamorf- masszázs tanfolyam Veszp-
rémben január 28-án. Bach- virágterá-
pia február 2–4. Szimbólumterápia feb-
ruár 24–25. Kineziológia március 3. Ér-
deklődni: +36-20/944-0984, marianna-
tourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

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

Fiat Punto 2009-es szép eladó tel:06-
70/674-7123

ÁLLÁST KÍNÁL

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Székesfehérvári Kft keres munka-
társat tüzeléstechnikai szervízmű-
szerész munkakörben. Elvárások:
legalább középfokú végzettség. El-
őny: szakirányú képesítés és gyakor-
lat. Jelentkezni lehet e-mailben
a szfvarhirdetes@gmail.com címre
szakmai önéletrajzzal.

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy műszakba géplakatosi ill. fizi-
kai munkakörbe férfi munkavállalókat.
Érdeklődni lehet: 06-70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu

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)

SZOLGÁLTATÁS

Csergő Szabolcs

06-20/215-8708

Mosógépek, mosogatógépek,
hűtők javítása, garanciával.

Burkolást (csempézés, járólapozás),
festést, lamináltparkettázást vállalok
(panellakások, családi házak) teljes fel-
újítással, átalakítással Tel:06-20/445-
1640

TELEK

Székesfehérvár, Öreghegyen, Tarnócai
u. 33. összközműves 1281m2-es telek
eladó. 06-20/327-2905

Lepsényben összközműves ipari telek,
9000 m2-es, irodaépülettel eladó. Tel:
06-30/438-0440

FÖLD, KERT

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

Székesfehérvári partnerünkhöz kere-
sünk egy ill. kettő műszakba operátori
munkakörbe hölgyeket. Érdeklődni le-
het: 06-70/630-1230,
melitta.ducsai@opuswork.eu
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Társat keres? Párkereső irodánk segít,
mint sok boldog párnak! Tel: 06-30/
907-9134

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

amatőrVersírópályázat

Kérjük, szavazzon Ön is a legszebbre
a facebook-on január 29-ig!

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 január 29-ig 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

VEGYES

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

akkumulátort megvásárolok.
Gyors határidő.

Teljes körű takarítást vállalok.
06-30/814-1325

KÖNYVEKET, porcelánokat, festménye-
ket, bútorokat, órákat, dísztárgyakat,
komplett hagyatékot VÁSÁROLOK.
0620/415-3873.

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

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

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

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS,
BURKOLÁS, VILLANYSZERELÉS,
LAKÁSOK – HÁZAK

TELJES FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
30/424-6074

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

Tűzifa szállítás! Vegyes, kemény
12.000 Ft/m3, hasítva szállítással. 06-
30/30-68-268

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

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

Húsfüstölés Maroshegyen. 06-20/932-
4805

BÚTOR

Eladó stil bútorok, férfi íróasztal, Tonet
székek, asztal, ebédlőasztal, magas-
támlás székek, tálaló faragott, órák ru-
gósak. 06-22/323-469

Sűrgősen eladó szekrény, éjjeli szek-
rény, ágytakaró + párnák, szőnyeg. 06-
30/964-5286

Telefon: 06-20/542-4805
6 m3felett 4000 Ft a fuvardíj, 12 m3felett nincs plusz fuvardíj

KáK lyhaKész Tûzifa
14.000 ft
/ömlesztett m3

Óriási
akció! Készleten:
akác 15.000 Ft (ömlesztett m3),

cser, tölgy, bükk, gyertyán
14.000 Ft (ömlesztett m3)

GÉP, SZERSZÁM

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

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
KÉSZLETKISÖPRÉS!
–20–30–50%
Férfi Divat Fô utca

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

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval
13900Ft/fő/3éj, 20500Ft/fő/7éj. Tel.:06-
30/977-6495 vagy 06-30/944-9398
www.frankvendeghaz.hu

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.

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

Cserépkályhák, kemencék,
téglakályhák, kandallók,
kerti grillsütők építése.

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

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés egészmegyében

30/977-1860

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

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

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

Megrendelhető teljeskörű kőműves,
burkoló munkák, referenciával, rövid
határirővel. Tel:06-30/315-1997

Szobafestés, mázolás, tapétázás reális
áron, garanciával! Tel:06-70/267-0337

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

Kisteherfuvar tel: 06-70/277-4010

Víz, gáz, központi fűtés, szennyvíz sze-
relést vállalok, alvállalkozóként is! 06-
20-405-7880

ÁLLAT

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-os, 1200
Ft/db ingyenes szállítással. 06-20/546-
5918

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.

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

Csinos 35 független nő, várja diszk-
rét úriember társaságát 06-70/281-
7387

177/85/50 fiatalos férfi keres nem mo-
lett hölgyet ötven évesig tel:06-20/274-
4095
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GRÁNIT SÍREMLÉKEK
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján. A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján. A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

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  310.000 Ft-tól
Dupla síremlékek már  395.000 Ft-tól

ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

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

CARAVÁN HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Sütő utca 2-4.

ÖN DÖNTI EL MIT HORD, EGYSZER MOSHATÓ KELETIT VAGY EGYSZER MOSOTT NYUGATIT!

TÉLITAVASZI ÁRUCSERE!!! 01.29. HÉTFŐ
TÉLITAVASZI GYEREKRUHA VÁSÁR 990 FT/KG, KB: 100250 FT/DB  

01.31. SZERDA
TÉLITAVASZI EXTRA FELNŐTT RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB   

02.01. CSÜTÖRTÖK

TÉLITAVASZI EXTRA RUHAVÁSÁR 2000 FT/KG, KB: 150350 FT/DB  
01.29. HÉTFŐ

TÉLITAVASZI PULÓVERVÁSÁR 100 FT/DB  
01.30. KEDD

TÉLI CIPŐVÁSÁR 300 FT/PÁR HELYETT 100 FT/PÁR    
01.31. SZERDA

NADRÁGVÁSÁR 990 FT/KG SOK FARMER    
02.01. CSÜTÖRTÖK

KIEGÉSZÍTŐ VÁSÁR SAPKÁK, SÁLAK, KENDŐK, KESZTYŰK, FEHÉRNEMŰK 
02.02. PÉNTEK

    

NADRÁGVÁSÁR 990 FT/KG SOK FARMER    NADRÁGVÁSÁR 990 FT/KG SOK FARMER    

AK
CI

Ó • AKCIÓ!TÉLI CIPŐVÁSÁR 300 FT/PÁR HELYETT TÉLI CIPŐVÁSÁR 300 FT/PÁR HELYETT 

AKC
IÓ

 • AKCIÓ!

Vállalkozói Központ Közalapítvány

Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. • Tel: 22/314-126
web: www.szvk.hu • e-mail: titkarsag@szvk.hu

Irodát 
bérelne?

Irodák már 

20 m2-től!

Gondoljon a 

  
  

a Seregélyesi úton!

Gondoljon a 

  
  

a Seregélyesi úton!

VÁLLALKOZÓI 
KÖZPONTRA

a Seregélyesi úton!a Seregélyesi úton!

A parkolás és megközelítés nálunk nem probléma!

Emellett műhelyek 
bérbeadásával, különálló és igény 
szerint igénybe vehető tárgyalókkal, 
konferenciateremmel és non stop 
működő portaszolgálattal állunk 
Bérlőink rendelkezésére!

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

Elvárások:
•  Minimum 8 általános iskolai végzett ség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
• 3 műszak vállalása (5+2)

Amit kínálunk:
•  Kedvező jutt atási csomag (bónuszprogram)
• Éves cafeteria 180.000 Ft
• Kezdőbér: br. 157.500 Ft
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

Tesztí rás: 
2018.01.30. 10 óra

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

VT Plasti c Gyártó Kft .
SZÉKESFEHÉRVÁRI telephelyére,

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

az alábbi munkakörbe

Az eszkimó bemegy a kocsmába.
- Kérek egy whisky-t! - szól a csaposnak.
- Jéggel vagy jég nélkül? - kérdi a csapos.
- Most szórakozik?

J J J
Megtörtént eset, hogy a skandináv porszí-
vógyártó, az Electrolux egyik reklámkam-
pányának szövegét hibásan fordították 
svédről angolra, így a porszívót a követke-
ző szlogennel hirdették Angliában:
„Nincs nagyobb szívás, mint egy Electrolux 
porszívó.”

J J J
Szőke nő elveszíti a kutyáját. Odamegy 
hozzá egy fickó, és kérdi, hogy mi történt.
- Elvesztettem a kutyámat.
- Ne aggódjon, a kutya okos állat, majd 
hazatalál magától.
Mire a szőke nő:
- Azt tudom, de mi lesz velem?

J J J
Gazsi és Marci futballmeccsre mentek. 
Egy üveg pálinkát is vittek magukkal és 
megbeszélték, hogy amikor gól esik a 
meccsen, lehajtanak egy-egy fél kupicával. 
A meccs befejeződött, a végeredmény 0:0. 
Nagy csend után Marci leverten megszólal:
- Gazsi, menjünk el inkább kosárlabda 
meccsre.


