
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. január 10., 2. hét

Állás hirdetések: 
5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., 
12.,13.,14.,15. oldal

Megyei és multinacionális  
cégek állásajánlatai közül 

válogathat minden héten

TŰZIFA 
SZÁRAZ és

KEMÉNY 
Tűzifa és brikett!

Füstöléshez fűrészpor
Törzsvásárlóknak folyamatos kedvezmény.

Szfvár, Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 
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ÉRDEMES JELENTKEZNI MERT:
MEGEMELT ALAPBÉR:BR.200.000 Ft
 átlag kereset nettó 170.000-200.000 Ft

 TELJESÍTMÉNY BÓNUSZOK
 JELENLÉTI/MINŐSÉGI BÓNUSZOK
 100 % - OS UTAZÁSI TÁMOGATÁS 
 INGYENES BUSZJÁRATOK TÖBB 

IRÁNYBÓL

06 20 492 81 55 Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

Székesfehérvári multinacionális autóipari partnerünk számára keresünk

TERMELÉSI OPERÁTOROKAT

Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob
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AMIT KÍNÁLUNK:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Bérezés: bruttó 230.000 Ft-tól műszakpótlékkal (3 műszak esetén)
• Cafeteria: bruttó 350.000 Ft/év
• Hiányzásmentességi jutalom: nettó 10.000 Ft/hó
• Belső munkatárs ajánlási rendszer: nettó 50.000 Ft-tól
• Ingyenes céges buszjárat
• Féléves bónusz
•  „Számíthatsz ránk!” program  

(dolgozói segítségnyújtási program)
• Jó teljesítmény esetén akár 1 év után előrelépési lehetőség

Kezd az Új Évet a Denso-nál! 
Legyél tagja egy nemzetközi, dinamikusan fejlődő vállalatnak!

Várjuk jelentkezésedet 

TERMELÉSI OPERÁTOR 
munkakörben.

Felvételi napok a Denso-nál minden csütörtökön reggel 6 órakor.
Regisztrálj, nézd meg a gyárat, és csatlakozz hozzánk!

Regisztráció: 06-30-855-03-01 vagy job@denso.hu 24
62

32

Az Omega legendája is labdába rúgott Fehérváron szilveszterkor …  3. oldal

Hirdessen  
Ön is nálunk..

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2018. június 21., 25. hét

Állás hirdetések: 4.,5.,6.,7.,8.,9.,19. oldal

Megyei és multinacionális cégek állásajánlatai közül válogathat minden héten

Licit és összefogás: Sára és a többiek 

3. oldal

Kéznyújtás a nagybeteg gyerekeknek

Akác, cser, tölgy, bükk 

TŰZIFA 
Még tart a  

TAvAsZI AkcIó! 

2018.06.07-
2018.06.30-ig

székesfehérvár,  

Farkasvermi u. 40/3.

06-20/367-1498 
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Régiség felvásárlás
Budai út 9-11.  Tel.: 22/390-237; 06-20/9808-459

Arany felvásárlás készpénzért. 

Régi pénzek, érmék, érme- 

gyűjtemények adás-vétele. 

Arany - Numizmatika

Oblat Zsolt Gold

Ékszer-Numizmatikai Szaküzlet
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AMIT KÍNÁLUNK:

 átlag kereset nettó 160.000-200.000 Ft

 VONZÓ CAFETERIA CSOMAG 

 TELJESÍTMÉNY BÓNUSZOK

 JELENLÉTI/MINŐSÉGI BÓNUSZOK

 100 % - OS UTAZÁSI TÁMOGATÁS 

 INGYENES BUSZJÁRATOK TÖBB 

IRÁNYBÓL

06
IRÁNYBÓL

06 20
IRÁNYBÓLIRÁNYBÓL

20 492 81 55 Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

Székesfehérvári Székesfehérvári multinacionális multinacionális autóipari autóipari partnerünk partnerünk számára számára keresünk

TERMELÉSI OPERÁTOROKAT 17
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Regisztrálj, nézd meg a gyárat, és  

csatlakozz hozzánk OPERÁTORKÉNT!

FELVÉTELI NAP A DENSO-NÁL

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN

REGGEL 6.00 ÓRÁTÓL

Regisztráció:

06-30-855-03-01

Amit kínálunk:

•  Határozatlan idejű munkaszerződés

•  Kiemelt bérezés és műszakpótlék

•  Cafeteria: bruttó 350.000 Ft/év

•  Ingyenes céges buszjárat

•  Hiányzásmentességi jutalom:  

nettó 10.000 Ft/hó

•  Féléves bónusz

•  Belső munkatárs ajánlási rendszer: 

nettó 50.000 Ft + 50.000 Ft
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8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 35.   

Tel./fax:  22/785-420 • www.natex.hu

Faipari felületkezelés természetes 

anyagokkal, prémium minőségben!

Német és olasz  

lazúrok, olajok, festékek!

Kérje szakértő kollégáink segítségét üzletünkben! 17
30
81

Az amerikai székhelyű Brooks Instrument ipari folyamatszabályozó és -mérő 

berendezések gyártásával foglalkozik.  

Székesfehérvári gyárunkba keressük leendő munkatársunkat az alábbi munkakörbe: 

 
 Összeszerelő/kalibráló 

 

Feladatok: 

Áramlásmérő műszerek mechanikai és elektronikai szerelése, a szerelt műszerek adott 

áramlási tartományban és nyomáson, több ponton történő beszabályozása, kalibrálása. 

 
 
Elvárások: 

- középfokú végzettség 

- műszaki beállítottság 

- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

- összeszerelési tapasztalat 

- többműszakos munkarend vállalása 

 
Előny: 

- műszaki végzettség 

 
 
Az önéletrajzokat az allas@brooksinstrument.com e-mail címre, vagy a Brooks 

Instrument Kft., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. címre várjuk. 

 
 
 
 

Hagyományos esztergályos

Mosó-csomagoló/raktáros

Összeszerelő

Az amerikai székhelyű Brooks Instrument Kft ipari folyamatszabályozó és 

-mérő berendezések gyártásával foglalkozik. 

Székesfehérvári gyárunkba keressük leendő munkatársunkat az alábbi 

munkakörökbe:

Önéletrajzokat a allas@brooksinstrument.com e-mail címre, vagy a Brooks Instrument Kft.,  

8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. címre várjuk. Érdeklődni lehet a 70/9539-607 telefonszámon lehet.
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 MEGVÁRHATÓ 

MŰSZAKI VIZSGA  

22 000 Ft-tól

Sprint Kft. – Székesfehérvár, Balatoni út 19.

06/70/450-0005

Márkafüggetlen, teljes körű autójavítás

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: 2018.06.21-2018.07.21-ig.
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Székesfehérvár, Szent István tér 1., 
06 (22) 508-660

Focival és Kóborral 
búcsúztatták az óesztendőt

Új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozíciókra:

Elvárások:  C+E kategóriás

 jogosítvány, GKI kártya, PÁV

Új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozíciókra:
G.E.B.E.

Nemzetközi 
és belföldi 

gépjárművezető

Takarító
Elvárás: tapasztalat irodák takarításában

4,6,8 órás munkavégzési lehetőség

Belföldi- és Nemzetközi 
Árufuvarozó Kft.

Targoncavezető
Elvárás: targoncavezetői engedély. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Vonzza a targoncavezetői pálya de nem rendelkezik 

még targoncavezetői engedéllyel?

Mi munkalehetőséget biztosítunk tanulmányi szerződéssel!

Feltételek: betöltött 18. életév, tiszta erkölcsi bizonyítvány

Jelentkezni:  allas@gebe.hu • +36-30/868-6189 

8000 Székesfehérvár, Amerikai fasor 3/A-5.
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Fehérvár
Kalauz

Az ismert televíziós hír-
műsorvezető, riporter, az 
SZTE – BTK óraadó tanára, 
Szabados Ágnes, a „Nincs 
időm olvasni” kihívás alapí-
tója lesz a vendég a Vörös-
marty Mihály Könyvtár Olva-
sótermében január 15-én, 17 
órakor, akivel Bialkó László 
Gergő újságíró beszélget. Az 
est címe: Van időm olvasni! 
Közismert, hogy Szabados 
Ágnes nagyon szereti a köny-
veket, olyannyira, hogy olva-
sásnépszerűsítő blogot vezet 
a közösségi médiában. Ő az 
alapítója a „Nincs időm olvas-
ni” kihívás című oldalnak, 
amelynek egyre több követő-
je van, és sokan osztják meg 
ott az olvasással kapcsolatos 
élményeiket. A kihívás azt 
jelenti, hogy aki csatlakozik, 
azonosul a legfőbb céllal, ami 
havi egyetlen könyv elolva-
sása. (forrás: teleelettel.hu)

Van időm olvasni!

Szabados Ágnes

A második világháború-
ban, 1943. január 12-én, az 
urivi hídfőnél megindult tá-
madásban elesett, közel 120 
ezer magyar katona emléke 
előtt tisztelegnek.

A Doni Bajtársi és Ke-
gyeleti Szövetség, a 457. sz. 
Cserkészcsapat és a Katonai 
Emlékpark Pákozd – Nem-
zeti Emlékhely 26. alkalom-
mal szervezi meg az emlék-
tűz-gyújtást. A katonai tisz-
teletadás mellett rendezett 
esemény a Doni áttörés 76. 

évfordulóján, január 12-én, 
szombaton 18.00 órakor 
kezdődik Pákozdon, a Mé-
szeg-hegyi Doni Emlékká-
polnánál. Megemlékező be-
szédet mond Vargha Tamás 
országgyűlési képviselő, a 
Külgazdasági és Külügy-
minisztérium államtitkára. 
Az ünnepségen a történelmi 
egyházak helyi vezetői, köz-
tük Spányi Antal, megyés 
püspök emlékezik a hősi ha-
lált halt katonákra. (forrás: 
szekesfehervar.hu)

Emléktűz-gyújtás

Január 12-én, szombaton 
8 órakor nyitja meg kapuit a 
galamb- és kisállat-kiállítás 
a  V-61 Alba Regia Galamb 
és Kisállattenyésztők Egye-
sülete szervezésében.50 
fajta kisállat több mint 
400 példányát tekinthetik 
meg az érdeklődők. Lesz-
nek többek között galam-
bok, díszbaromfik, nyulak 
és díszmadarak. A kiállítás 
a szombati napon 18:00–ig 
látogatható, valamint vasár-
nap is folytatódik 8:00 és 

14:00 óra között. A rendez-
vényen kreatív játszóház és 
nyuszi simogat is lesz majd, 
valamint a programok kö-
zött szerepel még díszma-

dár bemutató és magyar óri-
ásnyúl kiállítás is. Helyszín: 
Volán Sportcsarnok (Bör-
göndi utca 14.). (forrás: mi-
nalunk.hu)

Galamb- és kisállat-kiállítás
Nyílt napra várja január 

16-án, szerdán a 7-8. osztá-
lyos általános iskolásokat, 
valamint a 11-12. osztályos 
középiskolásokat a Fejér Me-
gyei Szent György Egyete-
mi Oktató Kórház. A diákok, 
szüleik és minden pályavá-
lasztás előtt álló érdeklődő 
14 és 17.30 óra között tekint-
hetnek be a kórház minden-
napjaiba, testközelből figyel-
hetik meg az orvosi eszközö-
ket, gépeket, és bekukkant-
hatnak a „tiltott zónákba”, 
hogyan folyik ott a munka: 
a műtőben, a patológiai-szö-
vettani laborban, a röntgen-
ben, a szülőszobában vagy a 

csecsemőosztályon. A fiata-
lok kiszámíthatják a BMI-jü-
ket, megtanulhatják az újra-
élesztés lépéseit, megtekint-
hetik a vércukormérést is. 
Az eseményen való részvé-
tel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött: előzetes bejelent-
kezést a 22/535-665-ös tele-
fonszámon vagy az apolig@
mail.fmkorhaz.hu e-mail cí-
men fogadnak. A program a 
Romhányi Auditóriumban 
(II. Járóbeteg-szakrendelő 
földszint, Hunyadi út) kez-
dődik, ahol Dr. Csernavölgyi 
István főigazgató köszönti 
majd a résztvevőket. (forrás: 
szekesfehervar.hu)

Nyílt nap a kórházban

A Fejér Megyei Szent György Kórház épülete

Piros Ildikó színművésznő

Piros Ildikó Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas, érdemes 
művész estje. A színmű-
vész Szabó Magda szüle-
tésének századik évfordu-
lójára műsort állított össze 
Abigél titkai - Töredékek 
Szabó Magda írónő cso-
dálatos életművéből cím-
mel. Az előadóesttel azó-
ta országszerte nagy siker-
rel vendégszerepelt, hiszen 
Szabó Magda művei ma is 
töretlenül népszerűek. Ja-
nuár 12-én 16 órakor a Vö-
rösmarty Mihály Könyvtár 

Olvasótermében idézi fel az 
író alakját, gondolatait. Az 
összeállításban részlete-
ket hallunk Szabó Magda 
több művéből, de az írónő 
életének fő mozzanatait is 

feleleveníti a színésznő, 
aki igen közeli kapcsolat-
ba került Szabó Magdával: 
nagyon tiszteli és szellemi 
szülőanyjának tekinti őt. 
(forrás: teleelettel.hu)

Abigél titkai

Filmvetítés a Szent István Művelődési házban
Január 16-án, szerdán 17:00 órakor az Útkereső Filmklub keretében a Ferenc pápa - Egy hiteles ember című olasz, fran-
cia, amerikai dokumentumfilmet tekinthetik meg az érdeklődők. A film azon ritka alkotások egyike, amely a Vatikánnal 
szoros együttműködésben készült a három Oscar-díjra jelölt Win Wenders rendezésében. A pápa utazásaiba és a vallással 
kapcsolatos nézeteibe nyerhetünk betekintést, miközben szóba kerülnek olyan hétköznapi dolgok is, mint a család szere-
pe, a halál, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, a bevándorlás és az ökológia. (forrás: szekesfehervar.hu)
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Fókusz

Nails&Beauty a Skálában 
-Székesfehérvár-

Ragyogni élmény!

NAILS & BEAUTY SHOP
Skála - Székesfehérvár

Nyitvatartás: 
H-P: 900-1800, Sz.: 900-1300-ig.

Nyitvatartás: 
H-P: 900-1800, Sz.: 900-1300-ig.

széles választéka. széles választéka. 

műkörmös, 
pedikűrös 
kellékek, 

testápolási és 
szépségápolási 

termékek 
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A kölcsönt a BÁV Zrt.stratégiai partnere a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

HEGE HEGE HEGE 
GOLDGOLDGOLDGOLDGOLDGOLD

ékszerüzlet
ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAK TAGJA.

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

Kezdje velünk az új évet! 
Év eleji árleszállítás! 

Most megéri befektetni! 

A minőséget 
kínáljuk önnek!kínáljuk önnek!

Most megéri befektetni! 

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

       Hege Gold Ekszeruzlet       Hege Gold Ekszeruzlet

GOLDGOLDGOLDGOLDGOLDGOLD
ékszerüzletékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 

GOLDGOLDGOLD
ékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 

GOLDGOLDGOLDGOLDGOLDGOLD
ékszerüzletékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAK TAGJA.

GOLDGOLDGOLD
ékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 
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Székesfehérvár, Távírda u. 2. 

       Hege Gold Ekszeruzlet

Az arany ára emelkedik, 
de nálunk az ár változatlan!

Ahogy az elmúlt években 
már hagyománnyá vált, 
a 2018-as esztendőt is 
egy jó hangulatú, bará-
ti focizással búcsúztatta 
két tucatnyi sportbarát 
Székesfehérváron. 

Az új sóstói aréna szom-
szédságában található mű-
füves csarnokban a Vidi el-
ső generációs „aranycsapa-
tának” egyik legendája, Ti-
ber László és fia, az egykori 
NB I-es gólkirály Krisztián 
hívására csapatnyi mai és 
korábbi első osztályú - köz-
tük több válogatottat is meg-
járt - játékos, valamint a tár-
sasághoz tartozó újságíró, 
cégvezető, s az élet külön-
böző területein tevékeny-
kedő barát terelgette együtt 
vidáman a játékszert, majd 
koccintott egy eredményes 
új esztendőre.

Olyan kiválóságok jöttek 
el ezúttal a régi barátok kö-
zé, mint a Fehérvárról in-
dult válogatott Vasas-legen-
da, Fister Ferenc, aki a Mé-

szöly-Farkas-féle angyalföl-
di aranygeneráció oszlopos 
tagja volt, Sowunmi Tho-
mas, aki szintén a Vasasban 
érte el legnagyobb sikereit, 
ám ugyancsak kötődik Fe-
hérvárhoz, Mitring István 
a Puskás Akadémia kapu-
sedzője, aki Vidi nevelés és 
a közel 150 NB I-es találko-
zója nagy része is a piros-ké-
kekhez kötődik. Azért nem 
több, mert pályafutásából 
7 évet Finnországban légi-
óskodott, ahol négyszer is 

dobogóra állhatott aktuá-
lis csapatával. Annak kife-
jezetten örültem - nyilván 
nem voltam vele egyedül -, 
hogy eljött a ma már törté-
nelmi legendának számító 
MÁV Előre SC egykori NB 
I-es csapatának kiváló kö-
zéppályása, Sugár Tibor, aki 
ugyan-csak több, mint 100 
első osztályú találkozón lé-
pett pályára a 70-es évek vé-
gén, 80-as évek elején.

Ott volt még a műfüvön 
az ugyancsak első osztá-

lyú múlttal rendelkező Ko-
vács Attila, Sejben Viktor és 
Poór András, illetve olyan, 
helyi és megyei fociberkek-
ben jól csengő nevek, mint 
Hajnal Imre, Lukács László, 
Strommer Miklós, Balogh 
Zoltán, Fekete Csaba vagy 
éppen Pásztor József. A kez-
dőrúgást sem akárki végez-
te el; az Omega legendája, 
Kóbor János volt az, aki Ös-
tör Annamária önkormány-
zati sporttanácsnok társa-
ságában útjára indította a 

labdát. Az önkormányzati 
szférát Velence közismer-
ten sportszerető polgármes-
tere, Koszti András erősí-
tette, aki fia, Olivér társa-
ságában jött, s bizonyítot-
ta, hogy jó barátságot ápol 
a labdával. Folytatás 2019 
szilveszterén, de addig lesz 
még egy nyári fejezet júni-
usban a Mancz János utcai 
bitumenes dühöngőben. 
Merthogy a történet onnan 
indult egykoron...

 -mátay-

Legendák fociztak, majd 
koccintottak az új évre

A Sóstó Természetvé-
delmi Terület keleti kapu-
jánál hamarosan elkezdőd-
het a vadmadár bemutató 
és gondozó épület, illetve 
egy új közösségi ház kialakí-
tása. A Vadmadárkórház Ter-
mészetvédelmi Alapítvány 
számára létesítendő bázis, 
gondozó és bemutató épü-
let, illetve közösségi ház az 
önkormányzati tulajdonban 
lévő, 25 ezer négyzetméte-
res területen valósul meg 
a Sárkeresztúri út mellett.

Az új épület a termé-
szetvédelmi terület kör-
nyezetébe illeszkedik 

majd és új színfoltja lesz 
Székesfehérvárnak.

Nagyon szépen megújult 
a Sóstó Természetvédelmi 
Terület, melyre kifejezetten 
büszke lehet a város közös-
sége és kiemelkedik a fehér-
vári fejlesztések közül. Több 
mint 200 hektáron sikerült 
egy csodálatos természet-
védelmi területet rehabili-
tálni és megmenteni illet-
ve létrehozni egy igazi kis 
kiránduló paradicsomot 
a városon belül – mondta 
Cser-Palkovics András pol-
gármester. Ennek a fejlesz-
tésnek azonban van még 

egy eleme, a Vadmadárkór-
ház és egy alsóvárosi közös-
ségi tér létrehozása.A város 
polgármestere elmondta, 
hogy Dr. Berkényi Tamás a 
Vadmadárkórház vezetője 
már a tervezésben is szak-
mai partnere volt a városnak 
és lesz az üzemeltetésben is. 
Egy modern, jól felszerelt 
madárkórház mellett pedig 
létrejön egy alsóvárosi kö-
zösségi tér is. A beruházás 
több mint 440 millió forint-
ba kerül, ami állami forrás-
ból valósulhat meg és ré-
sze a Sóstó rehabilitációnak, 
(forrás szekesfehervar.hu)

Kezdődik a Vadmadárkórház és egy új 
közösségi épület építése a Sóstón
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A VT Metal Kft-nél megvalósíthatód ötleteidet, 
karriert építhetsz, légy a csapatunk tagja!

A VT Metal Kft a Videoton Vállalatcsoport része. Tevékenysége fém alkatrészek felületkezelése és mechanikai megmunkálására terjed ki. Több, mint 400 főt 
foglalkoztatunk. Az általunk gyártott termékek jellemzően az autóiparban kerülnek felhasználásra, de jelentős még az elektromos ipari felhasználásuk is.

•  Versenyképes fi zetés
(alapbér+törvényestől magasabb műszakpótlék,
 prémium, mozgóbér)

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft
• Törzsgárda program
• Év végi pulykapénz
• Év végi karácsonyi vacsora
• Családi nap
• Céges üdülőben nyaralási lehetőség
•  Nyári szünetben térítésmentesen 2 hét gyermektábor 

gyermekének
• Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások
• Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok
• Vásárlási kedvezmények
• Ingyenes edzőterem használat
•  Munkába járás támogatása 

(szerződéses járatok illetve helyi buszbérlet)

•  Mert megbízható cég vagyunk, amit megígérünk 
munkavállalóinknak, azt maradéktalanul be is tartjuk!

•  Támogatjuk munkavállalóink személyes és szakmai fejlődését!
•  A munka-magánélet egyensúlya fontos számunkra, 

ezért rugalmasak vagyunk.
• Családias légkört biztosítunk munkavállalóinknak

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ ÉS GÉPKEZELŐ 
(3 műszakos munkarend)

RAKTÁROS-TARGONCÁS 
(3 műszakos munkarend)

ELEKTRONIKUS KARBANTARTÓ 
(2 műszakos munkarend)

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-ANYAGMOZGATÓ 
(1 műszakos munkarend)

VÍZGÉPÉSZ
(3 műszakos munkarend)

FOLYAMATELLENŐR 
(3 műszakos munkarend)

LAKATOS-KARBANTARTÓ 
(1 műszakos munkarend)

KARBANTARTÁSI VEZETŐ 
(bővebb infó: www.metal.videoton.hu/karrier oldalon)

KERESKEDŐ MUNKATÁRS
 (bővebb infó: www.metal.videoton.hu/karrier oldalon)

GYÁRTÁSTÁMOGATÓ MÉRNÖK 
(bővebb infó: www.metal.videoton.hu/karrier oldalon)

Az alábbi nyitott pozícióinkba 
keressük lelkes munkavállalóinkat:

AMIT KÍNÁLUNK ÚJ KOLLÉGÁINKNAK:

Miért jöjjön hozzánk dolgozni?

Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes 
találkozásokban hiszünk, Önre vagyunk kíváncsiak!

FELVÉTELI FOLYAMAT: 
Keressen minket a 22/533-647-es telefonszámon vagy küldje el 

pályázatát a vtmetalhr@metal.videoton.hu 
címre vagy jelentkezzen személyesen HR Osztályunkon, 
szívesen látjuk! Gyárlátogatás keretében személyesen 
megtekintheti leendő munkahelyét, ami helyszíni 
kiválasztással egybekötött.  Továbbá, helyszíni orvosi 
alkalmassági vizsgálatot is biztosítunk 
munkavállalóinknak szerződéskötéskor.

Ha fontos Önnek, hogy egy nagy múltú, 100%-ban magyar 
tulajdonú cégnek legyen a megbecsült tagja, ahol kiemelt 
kereseti lehetőség várja, akkor a mi csapatunkban van a helye!

Szeretettel várjuk jelentkezését!
VT Metal HR csapata

24
64

98



2019. január 10.     Székesfehérvár és körzete Szuperinfó 5

Állás-oktatás
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. oldal

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 illetve � x éjszakai, 8 órás munkarend
  Emelt összegű műszak (40 %)

- és túlóra (hétvége: 150 %) pótlék
   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)
   Munkatársi ajánlói program

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.

17
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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:

katalin.varga@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 !

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

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

www.treningstudio.hu

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

· Targoncavezető
· Emelőgépkezelő
· Földmunkagép kezelő
· Munkavédelmi technikus

SAJÁT GÉPPARKKAL
RENDELKEZÜNK!

· Tűzvédelmi szakvizsgák
·  Munkahelyi elsősegélynyújtó
· Munkavédelmi képviselők

24
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Jelentkezés: 
fényképes önéletrajzzal az 

info@hotelnauti s.hu e-mail címen keresztül

A Vital Hotel Nauti s**** superior négycsillagos szálloda keresi 
új kollégáit, gárdonyi munkavégzéssel az alábbi munkakörökre:

Amit kínálunk:
- versenyképes fi zetés egyéb ju� atásokkal
- fi atalos csapat
- igényes munkakörnyezet

24
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- Londíner
- Recepciós
- Wellness recepciós

- Mosogató – kézilány
- Szobaasszony
- Karbantartó

Szigetszentmiklósra és Dunavarsányba 
azonnali kezdéssel keresünk 

Operátorokat az alábbi pozíciókra:
· fröccsöntő operátor
· lámpaszerelő gépkezelő
· gyártósori operátor

Amit ajánlunk:
· folyamatos munkalehetőség
· versenyképes fizetés
· béren kívüli juttatások
·  szálláslehetőség  

(korlátozott számban)
· buszjárat

Folyamatos 12 órás műszakrend,
3 nap munka, 3 nap pihenővel.

Fényképes önéletrajzát az
erdeklodes@termelestamogatas.hu

címre várjuk, melyre levélben vagy 
telefonon visszajelzünk.

Dunavarsányba azonnali 
kezdéssel keresünk

Folyamatos 12 órás műszakrend, 
3 nap munka 3 nap pihenővel.

Fényképes önéletrajzát az 
erdeklodes@termelestamogatas.hu 
címre várjuk, melyre levélben vagy 

telefonon visszajelzünk.

OPERÁTOROKAT

• folyamatos munkalehetőség
• versenyképes fizetés
• béren kívüli juttatások
• szálláslehetőség 
  (korlátozott számban)
• b uszjárat

Amit ajánlunk:

Amennyiben érdekel a lehetőség  
küldd el önéletrajzodat az  

allas@termelestamogatas.hu  
e-mail címre és felvesszük a kapcsolatot.

Székesfehérvári Logisztikai  
központ zöldség-gyümölcs 

 részlegére keresünk  

raktári komissiózó 
munkatársakat.

A munka szakképzettséget nem igényel, viszont 
raktári tapasztalat és gyalogvezérlésű  

elektromos targonca kezelői vizsga előnyt jelent. 
Várunk minden érdeklődőt aki szeretne egy 

hosszú távú biztos jövedelmet.  
A munka változó beosztásban  

heti 5x8 órában zajlik, állandó 17:00-01:30-ig!

Amit ajánlunk:
• bejelentett munkaviszony
• utazás térítés  
• 216.000 Ft bruttó alapbér
• 30 % műszakpótlék
• 50 % vasárnapi pótlék
• 25.000 Ft béren kívüli juttatás.

24
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VT Plasti c Gyártó Kft .
Felvételt hirdet műanyag fröccsöntött 

alkatrész gyártásához
TERMELÉSI MUNKATÁRS munkakörbe

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

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzett ség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
• 5 napos, 3 műszakos, napi 8 órás munkahét

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező jutt atási csomag (bónuszprogram)
•   Három műszakos munkarendben a kezdő bér 

207.000Ft+pótlékok
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata
• Helyi bérlet támogatás nett ó 7000 Ft értékben
• Munkatárs ajánlási program nett ó 40.000-100.000Ft értékben

Tesztí rás: 2019.01.15. 10 óra
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.  188. sz. épület

tel.: 22/554-097
HA LEMARADT A TESZTÍRÁSRÓL EGYEZTESSEN 

KOLLÉGÁNKKAL ÚJ IDŐPONTOT!

24
60

24

22
05
57

Székesfehérvári 
cég keres 

víz-gáz-fűtés 
- szerelőket 

•  Üzemanyag vagy bérlet-
térítés. 

•  Kiemelkedő kereseti  
lehetőség. 

•  Szakmunkás bizonyítvány 
nem feltétel, elég a  
szakmai gyakorlat. 

Tel: 30/8590-746

Új pozícióban az új évben?
Miért ne válthatnánk valóra 2019-ben a már régóta dédelgetett munkahelyváltás ötletét? Ha pedig 
nem keresünk aktívan új pozíciót, akkor is érdemes nyitott szemmel járnunk!Az új év új lendületet 
is hoz, amivel belevethetjük magunkat a munkakeresésbe. Mindig frissítsük önéletrajzunkat 
annak érdekében, hogy akár egy jó részmunkaidős, vagy teljes munkaidős állásban el tudjunk 
helyezkedni. (forrás: www.profession.hu)

Békéscsabán hozza létre 
európai elektromobilitási 
központját a Linamar, 250 
hosszú távon biztosított, 
versenyképes munkahe-
lyet teremtve. A több mint 
fél évszázados múltú kana-
dai konszern működési te-
rületei között megtalálható 
az autóipari és a mobil ipa-
ri eszközök gyártása, vala-
mint a könnyű-, nehéz- és 
egyéb gépjárművek gyártá-
sa is. A Linamar Corpora-
tion 60 gyárral, 8 fejlesztési 
központtal, 25 kereskedelmi 
irodával rendelkezik 17 or-
szágban. Észak- és Dél-Ame-
rikában, Európában, illetve 

Ázsiában, több mint 29 000 
munkavállalót foglalkoztat-
va. A Linamar Hungary Zrt. 
fejlődését és jövőbeni növe-
kedési kilátásait az eddigi-
ekben elsősorban a kana-
dai anyacégnél jól bevált 
autóipari alkatrész-gyártá-
si üzleti modell biztosítot-
ta. A vállalat Magyarorszá-
gon az elmúlt időszakban a 
termékportfólió bővítésére 
koncentrált. A stratégiai cé-
loknak megfelelően a 2018 
februárjában bejelentett fej-
lesztés az emelőgép gyártást 
és autóipari kapacitások bő-
vítését célozta meg. (forrás: 
www.profession.hu)

250 új munkahely 
Békéscsabán
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A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

06-22/508-660
fehervar@szuperinfo.hu 
www.szuperinfo.hu

A R CO N I C
Innovation, engineered

Legyél megbecsült 
szakmák kiemelkedő csapatának tagja!
Jelentkezz még ma! + 36 30 160 9391

Pozíció: Tüzeléstechnikai folyamatirányítási 
műszerész

Munkavégzéshelye: Székesfehérvár         Hengermű – Öntöde Üzletág

Jelentkezz most!

arconic.hrfelho.hu

Elvárások:
•  Középfokú villamos vagy elektronikai 

műszerész végzettség
•  Folyamatos (6+2-es) munkarend vállalása 

betanulás után
• „B” kategóriás vezetői jogosítvány
•  Gázipari - vagy épületgépész technikus 

OKJ végzettség

Előnyök:
• Arcképes gázszerelő igazolvány 
• PLC vezérléstechnikai ismeretek
•  Ipari gáztüzelő berendezés karbantartói 

szakképesítés és gyakorlat

Feladatok:
•  Vállalat területén lévő gáztüzelő berendezések 

üzemvitelének biztosítása, karbantartása, 
az üzemzavarok elhárítása. 

•  Hőkezelő kemencéken hőtechnika bemérések 
végzése, kapott eredmények kiértékelése és 
dokumentálása.

Amit kínálunk:
•  Hosszútávú, stabil munkahelyet, amerikai 

nagyvállalati háttérrel
• Támogató, segítőkész munkatársi kapcsolatokat
•  Betanulási programmal segítjük a 

beilleszkedésed
• 13. havi fi zetést
• Karácsonyi juttatást
• Kimagasló műszakpótlékokat
• Cafeteria csomagot
• Éves / negyedéves prémiumot
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást
• Egészségbiztosítást
• Utazástámogatást
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A R CO N I C
Innovation, engineered

Jelentkezz most!

arconic.hrfelho.hu

Legyél megbecsült 
szakmák kiemelkedő csapatának tagja!
Jelentkezz még ma! + 36 30 160 9391

Pozíció: Elektromos karbantartó
             Gépészeti karbantartó

Munkavégzéshelye: Székesfehérvár         Hengermű – Öntöde Üzletág

Elvárások:
•  Szakirányú szakmunkás, szakközépiskolai vagy 

technikusi 
végzettség

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
•  Egy műszak vagy folyamatos (6+2) 

munkarendvállalása

Előnyök:
• Hidraulika, pneumatikaismeretek
•  Targonca és emelő gépkezelő OKJ bizonyítvány, 

NKH jogosítvány
• PLC vezérlés technikai ismeretek
• Elektrikusi végzettség

Feladatok:
•  Az adott terület karbantartási, javítási 

tevékenységeinek önálló ellátása
•  Hiba okok feltárása, javaslat tétel azok 

javítására

Amit kínálunk:
•  Hosszútávú, stabil munkahelyet, 

amerikai nagyvállalati háttérrel
•  Támogató, segítőkész munkatársi 

kapcsolatokat
•  Betanulási programmal segítjük a 

beilleszkedésed
• 13. havi fi zetést
• Karácsonyi juttatást
• Kimagasló műszakpótlékokat
• Cafeteria csomagot
• Éves / negyedéves prémiumot
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást
• Egészségbiztosítást
• Utazástámogatást
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Már az összes jelentős 
nemzetközi szervezet fel-
felé javította Magyarország 
2018-as gazdasági növeke-
désének a mértékét.

A Világbank legfrissebb 
jelentésében a tavaly júni-
usi prognózisához képest 
0,5 százalékponttal emelte 
Magyarország növekedési 
prognózisát.

A Pénzügyminisztérium 
közleménye szerint „A glo-
bális gazdasági kilátások 
2019” című kiadványában 
idén januárban a Világbank 
nemzetközi szakértői szá-
mos olyan tényezővel szá-
molnak, amelyekből ugyan-
akkor lassuló globális fej-
lődésre lehet következtet-
ni. 2019-re 2,9 százalékos, 
2020-ra pedig 2,8 százalékos 
GDP-növekedést valószínű-
sítenek a világgazdaságra 
adott előrejelzésükben. A ta-
valyi gyors növekedés után 
fokozatosan lassul az ütem, 
és jelentős kockázatok fe-
nyegetik a növekedést az 

elemzés szerint.– írja a PM. 
Az egyre bővülő fogyasztás 
és az erősödő piaci szolgál-
tatások, valamint a beruhá-
zási ráta folyamatos emelke-
dése továbbra is lendületben 
tartja a magyar gazdaságot. 
Ezek továbbra is biztosíthat-
ják, hogy a 4 százalékot je-
lenleg jóval meghaladó nö-
vekedési szint a következő 
években is 4 százalék kö-
rül alakul. A tárca a friss 
világbanki adatok kapcsán 
arra is emlékeztet, hogy ta-
valy ősszel szinte minden 
jelentős nemzetközi szer-
vezet felfelé módosította a 
magyar gazdaság kilátása-
it: az Európai Bizottság 0,3, 
a Gazdasági Együttműkö-
dési és Fejlesztési Szerve-
zet (OECD) és a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) 0,2, 
míg az Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank (EBRD) 
0,5 százalékponttal emelte 
meg a 2018-ra várható ma-
gyarországi GDP-növekedé-
si adatot. (forrás: sonline.hu)

A Világbank szerint is 
gyorsabban növekedett a 
magyar gazdaság
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Rengeteg pénzbe kerül az 
egyes országoknak az, ha a 
munkavállalók kialvatlanul 
látják el feladataikat mun-
kahelyükön. A kevés alvás 
nemcsak az egészségre, ha-
nem a munkateljesítmény-
re is hatással van, ez pedig 
számszerűsíthetően gyengí-
ti a gazdasági teljesítményt. 
Az egyik legnagyobbat Ja-
pán gazdasága bukik azon, 
hogy a cégeknél és az állami 
szféra intézményeiben olyan 
munkavállalók állnak neki 

napi teendőiknek, akik nem 
aludtak eleget, A munkahe-
lyeken való bóbiskolás, ál-
mosság, általános gyengülé-
se a munkateljesítménynek 
és a koncentrációnak nem 
kevés pénzébe kerül a vi-
lág az USA és Kína mögötti 
harmadik legnagyobb gaz-
daságának. A szundipénz 
egy évben a GDP 2,92 szá-
zalékára, azaz mintegy 138 
milliárd dollárra rúg a felke-
lő nap országában. forrás: 
www.origo.hu

A legtöbb hétköznap há-
romszor kinyomott szundi-
val, kicsit morgósan kezdő-
dik, és rutinszerűen folyta-
tódik. És vannak a rossz na-
pok, amikor semmi nem úgy 
történik, ahogy szeretnénk. 
Mindenkinek lehet rossz 
napja, sajnos kikerülni nem 
tudjuk őket, de törekedjünk 
helyesen kezelni a szituációt 
és igyekezzünk a legjobban 
reagálni rá!Ne stresszeljünk! 
Mit tehetünk, ha felülkereke-
dik rajtunk a nyomás? Vonul-
junk egy nyugodt sarokba 
vagy terembe, vegyünk né-
hány nagy levegőt, és tegyük 
fel magunknak a kérdés: mi 
az, ami valóban fontos, és mi 
az, ami nem? Állítsunk fel 
a teendőinkben egy fontos-
sági sorrendet, és szabjunk 
magunknak betartható hatá-
ridőket. Kezdjük kis lépések-

ben, apróságokkal, hogy visz-
szatérjen az önbizalmunk, 
és magabiztosabban tudjuk 
felvenni a fonalat.Minden-
kinek vannak rossz napjai, 
és a legtöbb esetben nem is 
tehetünk róluk. Fogadjuk el, 
nézzünk szembe velük, ve-
gyünk néhány nagy levegőt, 
és vágjunk neki a délutánnak 
egy új hozzáállással. Ki tud-
ja, lehet, hogy a következő 
percben már minden a he-
lyére áll! (forrás: www.pro-
fession.hu)Megyei és multinacionális  

cégek állásajánlatai  
közül válogathat

 minden héten!

A R CO N I C
Innovation, engineered

Legyél megbecsült 
szakmák kiemelkedő csapatának tagja!
Jelentkezz még ma! + 36 30 160 9391

Pozíció: Hengerműi gépkezelő
Munkavégzéshelye: Székesfehérvár         Hengermű – Öntöde Üzletág

Jelentkezz most!

arconic.hrfelho.hu

Elvárások:
• Bármely szakmunkás végzettség
• Több műszakos, folyamatos (6+2) munkarend vállalása

Előny:
•  Targoncás OKJ végzettség és érvényes NKH 

jogosítvány
• Teherkötözői végzettség
• Vegyianyag-kezelői tanfolyam  

Amit kínálunk:
•  Hosszútávú, stabil munkahelyet, amerikai nagyvállalati 

háttérrel
• Támogató, segítőkész munkatársi kapcsolatokat
• Betanulási programmal segítjük a beilleszkedésed
• 13. havi fi zetést
• Karácsonyi juttatást
• Kimagasló műszakpótlékokat
• Cafeteria csomagot
• Éves / negyedéves prémiumot
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást
• Egészségbiztosítást
• Utazástámogatást

Feladatok:
•  Gépi berendezések rendeltetésszerű 

használata
•  Gyártóeszközök összeállítása, 

szerelése, előkészítése
•  Termékspecifi kus berendezések 

átállítása
•  Gyártáshoz kapcsolódó 

adminisztrációs feladatok ellátása
•  Anyagmozgatási, szállítási és 

csomagolási feladatok

Az Arconic-KöfémKft. Hengermű gyáregysé-
ge saját Öntödéjéből származó alumínium 
alapanyagból hengerléssel és hőkezeléssel 
állít elő termékeket, melyek legnagyobb fel-
vevőpiaca az autóipar.

24
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Feladatok:
• Belső anyagmozgatás a konverter területén
•  Sajtolási és hengerlési tuskók szállítása 

targoncával és rádió 
vezérelt daruval

• Hőkezelő kemencék kezelése
•  Szigorú munkabiztonsági előírások 

betartása!

Elvárások:
• Alapfokú végzettséget
•  Targoncás és / vagy Emelőgépkezelő OKJ 

végzettséget és érvényes gépkezelői NKH 
jogosítványt

•  Több műszakos, folyamatos (6+2) 
munkarend vállalását

• Termelésben szerzett tapasztalatot
Amit kínálunk:

•  Hosszútávú, stabil munkahelyet, amerikai 
nagyvállalati háttérrel

•  Támogató, segítőkész munkatársi kapcsolatokat
•  Betanulási programmal segítjük a beilleszkedésed
• 13. havi fi zetést
• Karácsonyi juttatást
• Kimagasló műszakpótlékokat
• Cafeteria csomagot
• Éves / negyedéves prémiumot
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást
• Egészségbiztosítást
• Utazástámogatást

A R CO N I C
Innovation, engineered

Legyél megbecsült 
szakmák kiemelkedő csapatának tagja!
Jelentkezz még ma! + 36 30 160 9391

Pozíció: Targoncás
Munkavégzéshelye: Székesfehérvár         Hengermű – Öntöde Üzletág

Jelentkezz most!

arconic.hrfelho.hu

Az Arconic-Köfém Kft. Hengermű - Öntöde 
gyáregysége Európa legnagyobb, hulladékot 
is feldolgozó könnyűfém üzeme, mely alu-
mínium félkész termékeket állít elő többek 
közt az autóipar, valamint saját Hengermű 
gyáregysége részére tovább felhasználásra

24
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Milliókat szundikálnak el 
a dolgozók a világ nagy 
gazdaságaiban

Hogyan éljünk túl egy rossz 
munkanapot?
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 OPERÁTOR/LOGISZTIKAI OPERÁTOR
 ANYAGMOZGATÓ
 HEGESZTŐ
 SZERSZÁMKARBANTARTÓ

Felvételi napok: 
Személyesen hétf őn, kedden, szerdán és csütörtökön 
14:00 órakor
Gestamp Hungária Kft ., Személyporta 1., 8060 Mór, Akai u. 3.

AMIT KÍNÁLUNK:
   Operátor kezdő elérhető havi bére túlóra nélkül:  brutt ó 261 500 Ft

 (br. 210 000 Ft alapbér + max.  br. 20 000 Ft havi bónusz eredménytől függően+műszakpótlék) 

  Béren kívüli jutt atás az első  hónaptól (nett ó 30 000 Ft/hó) 

  Ingyenes szálláslehetőség

  Ingyenes céges buszjárat

  Munkatárs ajánlási program  40 000–300 000 Ft/fő

  Hűség bónusz  20 000–45 000 Ft/év

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Telefon: +36 22 560–621

E-mail: hr@hu.gestamp.com
Cím: 8060 Mór, Akai u. 3.

MORE THAN JUST A JOB...
TÖBB, MINT EGY MUNKAHELY... WORKING FOR A SAFER AND LIGHTER CAR

Elérhetőség: hr@hu.gestamp.com

Ha szeretnél modern, roboti zált környezetben dolgozni, akkor nálunk a helyed! 
A GESTAMP Hungária Kft . – a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójaként– préselt és hegesztett  

karosszériaalkatrészek gyártásával foglalkozik!

NYITOTT POZÍCIÓINK:

 VILLAMOS KARBANTARTÓ
 GÉPÉSZ KARBANTARTÓ
 PLC TECHNIKUS
 FOLYAMATTECHNIKUS

24
65
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Tel.: 22/506-498 • 20/967 3093
Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés, Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015 M-m.Ny.Sz.:1237/2001., 5448/2008.

3 és 12 órában 
GÉPKEZELŐI ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

www.manatwork.hu

24
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A Jüllich Glas Holding Zrt.
az alábbi munkatársait keresi:

JELENTKEZÉS: magyar nyelvű önéletrajzzal az állás 
megnevezésével postai úton a 8000 Szfvár, Holland fasor 5. 

címre vagy e-mailben a human@jullichglas.hu címen.

magyar nyelvű önéletrajzzal az állás magyar nyelvű önéletrajzzal az állás magyar nyelvű önéletrajzzal az állás magyar nyelvű önéletrajzzal az állás 

DARUKEZELŐ
gyártósor ellátására 

és késztermékek 
leszedésére

ELVÁRÁS: pontos munka-
végzés, terhelhetőség, 2 mű-
szakos munkarend vállalása
ELŐNY: anyagmozgatásban 
szerzett tapasztalat, szfvári 
vagy környéki lakhely.

GÉPKEZELŐ
automata és 
félautomata 

üvegipari gépek 
kezelésére

ELVÁRÁSAINK: megbíz-
hatóság, megfelelő szintű 
munkabírás, 2 vagy 3 mű-
szakos munkarend vállalása
ELŐNY: emelőgépkezelői 
jogosítvány, gyártásban 
szerzett gyakorlat, szfvár-i 
vagy környéki lakhely

Amit kínálunk: 

stabil munkahely hosszútávra, utazási 

költségtérítés 

Versenyképes bér + cafetéria

245800

PORTÁS
ELVÁRÁS: megbízhatóság, 
12 órás munkabeosztás vál-
lalása, számítógépes ismeret, 
� zikai terhelhetőség
ELŐNY: hasonló munka-
körben szerzett tapasztalat, 
Szfvár vagy környéki lakhely

 MŰSZAK
VEZETŐ

Termelési folyamatok 
koordinálására, 

termelési dolgozóink 
irányítására

ELVÁRÁSAINK: min. kö-
zépfokú végzettség (előny a 
műszaki), csoportok vezeté-
sében szerzett min. 2-3 éves 
tapasztalat, � zikai terhelhe-
tőség, jó szervező és problé-
mamegoldó készség

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 
felvételt hirdet közalkalmazotti és hivatásos 

jogviszonyú beosztások betöltésére:

FELÜGYELŐ
SZAKÁPOLÓ  

(OKJ54 ápoló/ asszisztensi végzettség)

Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet. 
Tel.: 22/454-023.

E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
(“D” kategóriás jogosítvány)

Egyéb felvételi feltételek: 
büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

SZAKORVOS

24
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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!

24
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MAN AT WORK MUNKALEHETŐSÉGEK! 

2019-BEN IS NÁLUNK TALÁLOD A 
LEGJOBB ÁLLÁSAJÁNLATOKAT! 

10 PARTNERCÉGÜNK 40 ÁLLÁSAJÁNLATA EGY HELYEN! 

KERESS MINKET, SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI A LEGKEDVEZŐBBET 
SZÁMODRA! 

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015. 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. 

+36 22 506 498, +36 20 967 3093 

www.manatwork.hu 

szekesfehervar@manatwork.hu 

MK. R. SZ.: 3440/2001; MM NY. SZ.:1237/2001., 5448/2008.; A. NY. SZ.: NAIH 73314/2014.; NAIH85575/2015.

MAN AT WORK MUNKALEHETŐSÉGEK!
2019BEN IS NÁLUNK TALÁLOD A LEGJOBB ÁLLÁSAJÁNLATOKAT!

10 PARTNERCÉGÜNK 40 ÁLLÁSAJÁNLATA EGY HELYEN!
KERESS MINKET, SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI A LEGKEDVEZŐBBET SZÁMODRA!

ELÉRHETŐSÉGEINK:

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. 

+36 22 506 498, +36 20 967 3093

www.manatwork.hu

szekesfehervar@manatwork.hu
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VT Plasti c Gyártó Kft .

Pénzügyi ügyintéző
Munkavégzés helye: 
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Banki programok kezelése, forgalom könyvelése,
• Szállítói és vevői folyószámla egyeztetések,
• Havi és év végi zárásban közreműködés,
• Riportok, kimutatások készítése,
• ÁFÁ-hoz kapcsolódó adatok összegyűjtése, validálása és feldolgozása,
• Visszaigényelhető és nem-visszaigényelhető ÁFA tételek elkülönítése,
• Adófi zetési kötelezett ségek időbeni betartása,
• ÁFA visszaigénylési folyamatok menedzselése,
• KSH jelentések készítése,
• Tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése
•  Egyéb pénzügyi adminisztráció (visszatérítések, céges autók, 

stati szti kai jelentések),
• Vevői kapcsolatt artás angol nyelven
 Elvárások:
•  középfokú szakirányú végzett ség/mérlegképes könyvelői végzett ség 

előny
• minimum 2-3 év hasonló területen/ pozícióban szerzett  tapasztalat,
•  számítástechnikai ismeretek 

(Word, Excel, Internet,  PowerPoint, MS Outlook, PDF), 
• kommunikációs és problémamegoldó képesség, magabiztos fellépés,
• rugalmasság, precizitás, önállóság és határozott ság, 
• megbízható, felelősségteljes személyiség
• Kommunikációs szintű angol nyelvtudás 

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

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

24
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NEMZETKÖZI 
GÉPKOCSIVEZETŐT 

keres az Amigó-Sped Kft. 
tatabányai telephelyére, 

40 t-s szerelvényre. 

Nem EU-s munka! 
Állandó német, francia, 

luxembourgi lerakó. 
Fizetés: 600 E Ft körül. 

Korrekt munka, korrekt fizetés, 
hétvégék itthon. 

Nagy János: +36-70-6218643

24
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Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

OPERÁTOR
ÖSSZESZERELŐ/SMD GÉPKEZELŐ

ELVÁRÁSOK:
•  8 általános iskolai végzettség – összeszerelő

• Középiskolai végzettség – SMD gépkezelő
• Jó látás és kézügyesség
•  Sikeres felvételi teszt

• 3 műszakos munkarendben való munkavégzés vállalása
 (5 napos munkahét, ezenkívül lehetőség van 2 műszak vállalására, 

állandó délutános, illetve állandó éjszakás 1 műszakos 
munkarendben történő munkavégzésre is. 

Állandó délutánt vállalóknak 15%-os, az állandó éjszakát
 vállalóknak 30%-os műszakpótlékot adunk!)

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Kezdő bér: 192.000 Ft – 207.000 Ft

• Kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér: az alapbér 10 %-a; 
alapbéren felül havi munkaköri pótlék: gépkezelőknél 10%-15%-20%, 

összeszerelőknél: 10%; műszakpótlék: délután 15%, éjszaka 30%; éves 
bónusz: 84.000Ft; szociális, sport és kulturális lehetőségek; iskolakezdési 

támogatás; orvosi vizsgálatok; stb…)
• Munkatárs ajánlási bónusz: 65.000Ft

• Térítésmentes szerződéses járat számos településről
• Premizált dolgozói ötletrendszer

• Tiszta, kulturált, modern, klimatizált munkakörnyezet, jó munkahelyi légkör
• Határozatlan idejű munkaszerződés

• Biztos háttérrel rendelkező stabil munkahely, hosszú távú, munkalehetőség

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Kedvező juttatási csomag: műszakpótlék: délután 15%, éjszaka 
30%; havi mozgóbér: az alapbér 10%-a; éves bónusz: 84.000 Ft; 

alapbéren felül havi munkaköri pótlék: elektromos karbantartó: 
10%-15%-20%-25%, minőség-és foly.ellenőr: 10%-20%; 

szociális- kulturális és sport juttatások; iskolakezdési támogatás; stb...
• Munkatárs ajánlási bónusz: 65.000Ft

• Ingyenes szerződéses járatok, útiköltség támogatások
• Premizált dolgozói ötletrendszer

• Tiszta, kulturált, modern, klimatizált munkakörnyezet

Facebook-on!
www.facebook.com/videotoneas

Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Facebook-on! 
www.facebook.com/videotoneas

AMIT KÍNÁLUNK: AMIT KÍNÁLUNK: AMIT KÍNÁLUNK: 

Folyamatellenőr/ 
Minőségellenőr

•  Szakmunkásképző iskola/
szakiskola

•  Jó megfigyelőképesség
•  Üzemi környezetben 

szerzett gyakorlat
•  3 műszak vállalása

Elektromos 
karbantartó

•  Szakirányú végzettség 
(elektromos)

•  Hasonló munkakörben 
szerzett gyakorlat előnyt 
jelent

• 3 műszak vállalása

ELVÁRÁSOK:

Fényképes önéletrajzzal: 
humanpolitika@veas.videoton.hu

JELENTKEZZ!!!

JELENTKEZZ!!!
06 22 554 094 • 06 22 533 805 • 06 22 533 604

24
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A 2018-as bérekhez viszo-
nyítva 72 százalékos emelke-
dés lesz 2022-ig. Az egészség-
ügyi szakdolgozók bére hét 

év alatt, két és félszeresére nő 
a 2016-os bérekhez képest. 
Jelenleg is folyamatban van 
annak meghatározása, hogy 

melyik fizetési kategóriába 
tartozó szakdolgozó ponto-
san hány százalékos emelést 
kap. forrás: www.origo.hu

Minden egészségügyi dolgozónak 
emelkedik a fizetése
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KÖRKÖTÉLGYÁRTÓ
Feladatok
•  végtelenített poliészter kötél gyártása

Elvárások
•  két műszakos munkarend vállalása
•  közepesen nehéz  fi zikai munkára való alkalmasság 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  munkaterület tisztántartása

Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható munkahely
•  kulturált munkakörnyezet
•  teljes munkaidő

Munkavégzés helye:   Székesfehérvár

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com. Telefonon: 06 70 317 9946

23
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sofőr/raktáros

245603

MORE THAN JUST A JOB...
TÖBB, MINT EGY MUNKAHELY... WORKING FOR A SAFER AND LIGHTER CAR

Elérhetőség: hr@hu.gestamp.com

Feladatok:
  Részvétel új termék bevezetési, illetve hatékonyságnövelési projectekben, gyárthatósági 

vizsgálatok, költségkalkulációk elkészítése
 Gyártócellák termelési folyamatainak vizsgálata, fejlesztése hatékonyságnövelés céljából
  Minőségi mutatók javítása gyártási folyamatok fejlesztésével, hibamentes folyamatok ki-

dolgozásával
  A karbantartási osztály szakmai támogatása: berendezés dokumentációk késztése, napra 

készen tartása, preventí v karbantartási tervek defi niálása, hatékonyságának elemzése, fej-
lesztése

 Reklamációk esetén a problémák analízise, akciók defi niálása (8d, Ishikawa, 5why)
 Termékanalízisek, elemzések, ezek dokumentálása
 Oktatási tervek elkészítése és új termékek esetén a megfelelő személyek oktatása
  A termékekhez, a gyártási folyamathoz tartozó gyártási dokumentációk elkészítése, fel-

ügyelete, ellenőrzése, karbantartása.

Ha szeretnél modern, roboti zált  környezetben dolgozni,  
akkor nálunk a helyed!
A GESTAMP Hungária Kft .  – a világ egyik 
legnagyobb  autóipari beszállítójaként– préselt  és 
hegesztett  karosszéria alkatrészek gyártásával foglalkozik!

Jelenleg móri termelő egységünkbe keresünk 
szakmailag elhivatott , agilis munkatársat a következő 
pozícióba:

FOLYAMATMÉRNÖK
Elvárások:

  Szakirányú felsőfokú végzett ség (villamosmérnök vagy 
gépészmérnök)

   Autocad, Solidworks ismeretek
   Kommunikációs szintű angol nyelvtudás
   Magas fokú Offi  ce ismeretek

Amit kínálunk:
   Versenyképes jutt atási csomag
   Kiváló fejlődési – és karrier lehetőség
   Felelősségteljes, kihívásokkal teli munkakör
   Professzionális csapat és modern, multi nacionális kör-

nyezet
   Hosszú távú, stabil munkalehetőség egy folyamatosan 

növekvő cégnél

Jelentkezés módja:
Amennyiben a fenti  lehetőség felkeltett e fi gyelmét és szívesen csatlakozna csapatunkhoz, kérem, küldje el magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzát 
a következő e-mail címre: hr@hu.gestamp.com

24
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Kétéves megállapodás 
született a Versenyszféra 
és a Kormány Állandó Kon-
zultációs Fórumának ülé-
sén, aminek értelmében 
2019-ben 8 %-kal, 2020-ban 
szintén 8 %-kal emelkedik a 
minimálbér és a garantált 

bérminimum összege, a bé-
rajánlás mértékét mindkét 
évre 8 %- os mértékben ha-
tározta meg a testület.

A pénzügyminiszter kö-
zölte, a minimálbér összege 
149 ezer forintra, a garan-
tált bérminimum 195 ezer 

forintra nő 2019. január el-
sejétől, így mindkét bérka-
tegória összege több mint a 
duplája lesz a 2010-es évi-
nek. 2020-ra az előbbi össze-
ge 161 ezer forintra, utóbbié 
210 600 forintraemelkedik.  
(forrás: www.profession.hu)

Emelkedik a 
minimálbér
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GÉPKEZELŐ
(VERSENYKÉPES ÓRABÉR)

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.

Az alapbéren és a barátságos
munkahelyi légkörön túli juttatások:

 - belépési bónusz 45.000 forint értékben
 - havonta 30.500 forint cafeteria
 - ötlet jutalom 5.000 forint
 - teljesítmény prémium 8%
 - folyamatos munkarendben
  40% műszakpótlék
 - munkába járás útiköltségtérítés
 - rugalmas munkavégzés
 - hosszú távú 
  munkalehetőség

16
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 MAN AT WORK ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 
NÁLUNK TALÁLOD A LEGJOBB ÁLLÁSLEHETŐSÉGEKET 2019-BEN IS! 

Keress minket, mi segítünk megtalálni a számodra megfelelőt! 
 

Várunk székesfehérvári 
irodánkban fix interjú 
időpontjainkon hétfőtől-
péntekig 10:00 – 11:00 
óra között! 

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. 
+36 20 967 3093 
www.manatwork.hu 
 M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015. 

Várunk székesfehérvári irodánkban 
� x interjú időpontjainkon 

hétfőtől-péntekig 10:00 – 11:00 óra között!

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. 
+36 20 967 3093 . www.manatwork.hu

MK. R. SZ.: 3440/2001; MM NY. SZ.:1237/2001., 5448/2008.; A. NY. SZ.: NAIH 73314/2014.; NAIH85575/2015.

24
61

92

Egyre több álláshirde-
tés végén olvasható: 
Küldje el önéletrajzát 
fizetési igényének 
megjelölésével.

Amikor azt kérik, hogy 
már az önéletrajzunkban 
mondjuk meg, milyen ösz-
szeget szeretnénk keres-
ni, az általában nem azért 
van, mert a legkevesebbért 
szeretnének jelöltet a cé-
gek. Gondoljunk csak bele: 
Nem akarunk kivenni egy 
szabadnapot vagy elutazni 
egy másik városba egy állá-
sinterjú miatt, ahol nem fog-
ják megadni azt a fizetést, 
amire vágyunk. És ők sem 
akarják vesztegetni az ide-
jüket valakire, aki túl sokba 
kerülne a cégnek. Még ha 
olyan jók is vagyunk, amit a 
fizetési igényünk tükröz, le-

het, egyszerűen nincs ránk 
pénze a munkaadónak. A 
HR-nek nem az a célja, hogy 
megtalálja a legolcsóbb jelöl-
tet, hanem az, hogy a legal-
kalmasabbat vegye fel, aki-
nek a bérigénye belefér az 
elképzelt intervallumba. Ha 
segíteni akarunk magunk-

nak, akkor nem egy adott 
összeget, hanem egy fizetési 
sávot adunk meg. 10-20-30-
50 ezer forint a két szám kö-
zött, és máris jobb helyzet-
ben vagyunk, sokkal több 
esélyünk van felkerülni a 
behívandó jelöltek listájá-
ra. Fontos, hogy ne mond-

junk se túl nagy se túl kis 
összeget. Előbbi visszatet-
szést fog kelteni, utóbbi pe-
dig kishitűségünkről vagy 
elkeseredettségünkről tesz 
tanúbizonyságot.

Hogyan határozzuk 
meg a nekünk járó fizetés 
nagyságát?

•  Számoljuk össze, mi-
lyen kiadásaink vannak, 
ezekre jutnia kell.

•  Ha szakmában mara-
dunk, viszonyítsunk előző 
fizetésünkhöz vagy a kol-
légák fizetéséhez.

•  Pályakezdőként kér-
dezzük meg a már végzet-
teket a szakunkról, hogy ők 
milyen összegért helyezked-
tek el

•  Ha van ismerősünk a 
cégnél, kérdezzünk utána 
a fizetéseknek.

•  Ha magasabb pozíció-
ba pályázunk szakmánkon 

belül, számoljunk rá a je-
lenlegi fizetésünkre 15-25 
százalékot.

•  Pályamódosítóként pá-
lyakezdőnek számíthatunk, 
így ezt is vegyük figyelembe 
a fizetési igény eldöntésénél.

•  Legyünk tisztában az 
élethelyzetünkből fakadó, 
utánunk felvehető állami tá-
mogatásoknak (pl. gyedről 
visszatérő anyuka) Az in-
terjún ezt is felhozhatjuk.

A HR-esnek sem célja, 
hogy alulfizetett munka-
vállalókat alkalmazzon a 
cég. Ők ugyanis hamar elé-
gedetlenek lesznek, és to-
vább állnak.

Ha kérik, mindig írjuk be-
le a fizetési igényünket az 
önéletrajzba. Ha ugyanis 
nem tudják, mire vágyunk, 
azt sem tudják megmonda-
ni, meg tudják-e majd adni. 
(forrás: www.cvonline.hu)

Fizetési igény az önéletrajzban
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VARRÓNŐ
Teljes munkaidős állás.

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

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

területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható 

munkahely
• kulturált munkakörnyezet
Munkavégzés helye
Székesfehérvár

VARRÓNŐ

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Telefonon: 06-70/317-9946

23
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Jelentkezni a karrier@feha.hu e-mailen lehet 
fényképes önéletrajzzal lehet.

Fémhatás Kft. 
Lendületes csapatunkhoz várunk

CNC MARÓS 
kollégát, 2 műszakban, akár kezdőt is

TECHNOLÓGUS 
kollégát, aki rajzok készítésével,

 CAM program írásával segíti a gyártást

előny: TopSolid 6 ill. 7 program ismerete/gyakorlata.

23
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MINŐSÉGELLENŐR
Székesfehérvári székhellyel rendelkező cégünk keres megbízható munkavállalókat OROSZLÁNYBAN LÉVŐ AUTÓIPARI CÉGHEZ AZONNALI KEZDÉSSEL.

Amit ajánlunk:� kultúrált munkakörnyezet� könnyű fi zikai munka
� folyamatos 

munkalehetőség
� 2 műszak (12 órában)� 3 nap munka 3 nap pihenő� kiemelt bérezés

� utazás biztosított

Jelentkezésed a mmework@minosegellenorzes.comcímre várjuk, melyre levélben, vagy telefonon visszajelzünk.
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EGY VÁLLALAT - VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK  EGY VÁLLALAT - VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK  

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Önéletrajzokat várjuk: 8000 Székesfehérvár, 

Berényi u. 72-100. 29.sz. épület. 
E-mail: human@aut.videoton.hu • Tel.: 06/22/533-537

GÉPKEZELŐ
Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzett ség • Egészségügyi alkalmasság 
• Jó látás- és kézügyesség
• Sikeres felvételi teszt • 3 műszak vállalása (5 napos munkahét)

Előny:
• SMT területen min. 1 éves munkatapasztalat 
Amit kínálunk:
• Kedvező jutt atási csomag • Kezdő bér: 202.000 Ft • Műszakpótlék 
• Gépkezelői pótlék •  Teljesítményarányos mozgóbér • Év végi jutt atás 
• Helyi bérlet támogatás • Stabil munkahely • Hosszú távú munkalehetőség 
• Videotonos szerződéses járatok ingyenes használata

ÖSSZESZERELŐ
Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzett ség 
• Egészségügyi alkalmasság • Jó látás- és kézügyesség
• Sikeres felvételi teszt • 3 műszak vállalása (5 napos munkahét)

Amit kínálunk:
• Kedvező jutt atási csomag • Kezdő bér: 192.000 Ft • Műszakpótlék 
• Teljesítményarányos mozgóbér • Év végi jutt atás • Helyi bérlet támogatás 
• Stabil munkahely • Hosszú távú munkalehetőség 
• Videotonos szerződéses járatok ingyenes használata

A VIDEOTON Autóelektronika Kft . autóipari 
elektronikai vezérlések összeszerelését végzi. 
Termelésének és technológiájának további 
bővítéséhez az alábbi pozíciókba keres 
munkatársakat:

24
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Takarítónőt 
keresünk

Jelentkezés: 
06-30/290-6043

az Arconic-Köfém 
területére.  

Munkavégzés: 
H-P, 3 műszakban, 

8 órában.

•  jövedelem: bruttó 
171.000 - 190.000 Ft

•   állandó 30% pótlék
•  havi nettó 14.000 Ft 

cafeteria 
•  vidéki bérlet 

100%-os 
térítése.

24
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Közeledik a felvételi jelent-
kezés a felsőoktatási intézmé-
nyekbe. Nyílt napra hívják a 
diákokat és családtagjaikat a 
székesfehérvári felsőoktatá-
si intézmények. Az   Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki 
Kara január 14-én, hétfőn 10-
12 óra között a Geoinforma-
tikai Intézetben (Pirosalma 
utca 1-3.) várja azokat a fiata-
lokat, akik a műszaki duális 
és a hagyományos képzések 
iránt érdeklődnek. A középis-
kolások és családtagjaik tájé-
koztatást kapnak az öt induló 
alapképzésről (földmérő és 
földrendező mérnök, gépé-
szmérnök, mérnök informa-

tikus, műszaki menedzser, 
villamosmérnök), egy mester-
szakról (mechatronikai mér-
nök), a felsőoktatási szakkép-
zésről (mérnök informatikus 
asszisztens), valamint a duá-
lis képzési formáról. A nyílt 
napon nemcsak az egyetem 
szakemberei, hanem a hallga-
tói önkormányzat képviselői 
is beszélnek majd személyes 
tapasztalataikról, többek kö-
zött a műszaki képzésekhez 
rendelt ösztöndíjrendszerről 
vagy a városi és a kollégiumi 
hallgatói életről. Nyílt napot 
tartanak a Budapesti Corvi-
nus Egyetem Székesfehérvá-
ri Campusán (Budai út 43.) 

január 18-án, pénteken 9.30 
órától, bemutatva az alap- és 
mesterképzéseket – köztük 
az egyedül Székesfehérváron 
duális képzési formában elér-
hető Sportközgazdász mester-
képzést –, valamint a campu-
son működő duális képzést, 
amely a magas színvonalú  Az 
érdeklődők nemcsak a szak-
tájékoztató előadásokon, ha-
nem az aulában kihelyezett 
standoknál is találkozhatnak 
a meghirdetett szakok duá-
lis partnereivel, így a mun-
kalehetőségekről első kézből 
tájékozódhatnak. A nyílt na-
pon kollégiumi körtúrára is 
meginvitálják a diákokat.

Nyílt napokat tartanak a fehérvári 
elsőoktatási intézményekben

A fandras@fi ersmechanika.hu e-mail 
címen, illetve a 06-20/353-4442 -es 

telefonon lehet jelentkezni. 8151 
Szabadbattyán, Árpád u. 96.

A szabadbattyáni 
Fiers Mechanika Kft. 

gyártóüzemébe felvételt 
hirdet az alábbi munkakörbe:

CNC forgácsoló 
ELVÁRÁSOK:
• Gépipari alapismeretek
• Rajzolvasási készség
• Megbízhatóság, pontosság
AMIT KÍNÁLUNK:
• Hosszútávú munkalehetőség
• Kulturált munkakörnyezet
• Szakmai fejlődés támogatása

20
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A MAGNA a világ egyik vezető autóipari beszállítója. Több mint 168 ezer 
alkalmazott dolgozik 335 gyártóüzemben, 96 tervező, termékfejlesztő, 
értékesítő irodában, 29 országban.

A Cosma Alu Structures Kft. 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. Cégünk prémium kategóriás autókban használt alumínium termékek gyártására
specializálódott. Termékeink: lökhárítók, merevítő keretek, szerkezeti elemek, tartó elemek.

Pákozd határában elhelyezkedő üzemünk több, mint 260 főt foglalkoztat.
Jelenleg az alábbi nyitott pozíciókba keressük leendő munkatársainkat:

• Gépkezelő (CNC, fűrész, hajlító)

Amit kínálunk: 
• Bruttó 200.000-210.000–Ft alapbér
• 50% műszakpótlék
• 13. havi bér
• Teljesítményprémium
• Karácsonyi pénz
• Cafeteria
• Egészségpénztári, nyugdíjpénztári hozzájárulás

JELENTKEZÉS: 
Cosma ALU Structures Kft.,  Pákozd, Ipartelepi u. 1.
E-mail: allas@magna.com
(Egyéb pozíciók iránt érdeklődők önéletrajzát is erre az e-mail címre várjuk)
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MECHANIKAI GÉP 
ÖSSZESZERELŐ

Feladatok
•  kézi csörlő, kézi-, karos-láncos 

emelők összeszerelése a 
megfelelő technológiai 
leírás alapján, a szükséges 
alkatrészek felhasználásával;

•  az elkészült termék 
tesztelése, majd 
csomagolása.

Elvárások
• műszaki beállítottság;
•  egy műszakos munkarend 

vállalása;
•  közepesen nehéz fi zikai 

munkára való alkalmasság;
• pontos, precíz munkavégzés.

Előny
• targoncavezetői engedély

Amit kínálunk
•  hosszú távú, megbízható 

munkahely;
• kulturált munkakörnyezet;
• teljes munkaidő.

Munkavégzés helye
• Székesfehérvár

Jelentkezés önéletrajzzal: 
jelentkezes@cmco-hungary.com

Mobil: 06-70/317-9946
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A munkaáltatók és a mun-
kavállalók sokszor csak az 
új év kezdetén szembesül-
nek azzal, hogy az előző év-
re járó szabadság nem került 
teljes egészében felhaszná-
lásra. Ilyen esetben felmerül 
a kérdés, hogy átvihető-e, és 
milyen mértékben a tárgyév-
ben ki nem adott szabadság 
a következő évre? A szabad-
ság kiadásának főszabálya, 
hogy a szabadságot az ese-
dékességének évében kell 
kiadni. A munkáltató köte-
lessége és felelőssége, hogy 
a szabadságot időben kiad-
ja. Ez abban az esetben is 

így van, ha a munkáltatónál 
uralkodó gyakorlat szerint a 
dolgozó döntheti el, mikor 
megy szabadságra. Ebben 
az esetben is a munkáltató 
kötelessége, hogy ellenőriz-
ze, hogy mennyi szabadság 
került felhasználásra, és 
szükség esetén rendelkez-
zen a még fel nem használt 
szabadság tárgyévben való 
kiadásáról. Ha a szabadság 
igénybevétele még az esedé-
kesség évében megkezdődik 
és a szabadság következő 
évben kiadott része nem ha-
ladja meg az 5 munkanapot, 
akkor a szabadságot az ese-

dékesség évében kiadottnak 
kell tekinteni. Ha például a 
munkavállalónak a 2018. évi 
szabadságából az év végén 
adtak ki egybefüggő sza-
badságot úgy, hogy legfel-
jebb 5 munkanap átnyúlik 
2019-re, ez jogszerű szabad-
ságkiadásnak számít. Ha a 
munkaviszony október 1-jén 
vagy azt követően kezdő-
dött, a szabadság a követ-
kező év március 31. napjáig 
adható ki. Az életkor alap-
ján járó pótszabadságról a 
munkáltató és a munkavál-
laló megállapodhatnak úgy, 
hogy e szabadságnapokat a 

munkáltató az esedékesség 
évét követő év végéig adhat-
ja ki. Erre vonatkozó meg-
állapodást a felek mindig a 
naptári évre vonatkozóan 
köthetnek. Kollektív szerző-
désben lehet megállapodni 
arról, hogy kivételesen fon-
tos gazdasági érdek vagy a 
munkáltató működését köz-
vetlenül és súlyosan érin-
tő ok esetén a munkáltató 
a szabadság egynegyedét 
legkésőbb az esedékessé-
get követő év március 31-ig 
adhatja ki. A munkaválla-
ló szabadság kiadása iránti 
joga nem szűnik meg akkor 

sem, ha a tárgyévben az ösz-
szes szabadságát nem ad-
ta ki a munkáltató. Azaz a 
szabadság iránti igénye nem 
veszik el. Más kérdés, hogy 
előfordulhat, hogy a mun-
káltató már csak a szabad-
ság esedékességére vonat-
kozó előírás megsértésével 
tudja kiadni a tavalyi évből 
bent maradt szabadságot. 
Persze még ez is kevésbé 
jogsértő megoldás lehet an-
nál, mintha egyáltalán nem 
adja ki, és adott esetben to-
vább halmozódnak a ki nem 
adott szabadságnapok. (for-
rás: hrportal.hu)

Átvihető-e a tavalyi  
szabadság 2019-re?
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ÉV ELEJI 
KIÁRUSÍTÁS!

* Az akció a készlet erejéig, legfeljebb  
  2019.  március 8-ig érvényes a 
  hirdetés felmutatásával. A kedvezmény 
  Victofon Colibri 8 hallókészülékre
  vonatkozik, amely nem szerepel
  az aktuális támogatási listán.

VEGYEN RÉSZT INGYENES
hallásvizsgálaton 2019. március 8-ig

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

8000 Székesfehérvár, Távirda u. 5.

80%
kedvezmény

közel

Colibri 8
hallókészülékekre*!

www.victofon.hu

ALBATON HALLÁSKÖZPONT

Bejelentkezés: 06-80/208-188
                                        (ingyenesen hívható)

59.900 Ft
257.810 Ft helyett
most
csak

24
57

94

40% VAGY 40%40%  40%
ÉVNYITÓ AKCIÓ 

A KONTAKT OPTIKÁBAN!

MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉKNÉL 
EGYET FIZET KETTŐT KAP!

ÖN DÖNT, HOGY A SZEMÜVEGKERETBŐL, VAGY 
A SZEMÜVEGLENCSÉBŐL KÉRI A KEDVEZMÉNYT!

(Az akciók csak komplett szemüveg vásárlása 
esetén érvényesek és össze nem vonhatók!)

Az akció a raktári egyfókuszú 
szemüveglencsékre, vagy szemüvegkereteinkre vonatkozik!

esetén érvényesek és össze nem vonhatók!)

INGYENES KOMPÚTERES SZEMVIZSGÁLAT!
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN!

Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy 
telefonon! Az akció Február 5-ig érvényes!

Székesfehérvár Várkörút 42.
(Travel Utazási Iroda Mellett.)
telefonon: 30/478- 8972, 
vagy 22/ 321-196. 

24
63

83

Életmód

A koriander jellegzetes 
aromájú növény, mely bi-
zonyos konyhákban alap-
fűszernek számít, hazánk-
ban viszont kevésbé ismert. 
Azonkívül, hogy izgalmas 
ízével feldobhatja az egy-
szerűbb ételeket is, szá-
mos pozitív egészségi ha-
tása van. A korianderben 
számos vitamin és ásványi 
anyag található, többek kö-
zött vas, kálium, folsav, 
kalcium, magnézium, A-, 
C- és K-vitamin. Illóolajai-
nak köszönhetően gyógyí-
tó hatással van a bőrünkre, 
az emésztésünkre és a han-
gulatunkra is. A növény na-
gyon jó hatással van a szív- 

és érrendszerre, csökken-
ti a koleszterinszintet és a 
vérnyomásra is normalizáló 
hatással van. A koriander-
nek enyhe izomlazító ha-
tása is van, melynek követ-
keztében hatékonyan képes 
csökkenteni a feszültséget, 
enyhíteni a stressz káros ha-
tásait. A koriander méregte-
lenítő hatásai különösen jól 
érvényesülnek a káros hatá-
sú nehézfémekkel szemben. 

A koriander levelei támo-
gatják az emésztést is, ser-
kentik a szükséges enzimek 
termelődését, így nehezebb 
ételeket is könnyebben fel-
dolgozza a szervezetünk. 
A koriander illóolaja az al-
lergiás bőrtüneteken, pél-
dául a kiütéseken javít, így 
rovarcsípések, vagy irritá-
ló hatású növények ellen is 
használható. (forrás: www-
hazipatika.hu)

Koriander:  
a gyógyító fűszer

Elnyelik-e a szobanövények a mérgeket?
A kedvező hatás a kutatások alapján egyértelműnek tűnik, így a szobanövények tartását nem csak 
esztétikai értékük indokolhatja. Mindenre azonban ezek sem alkalmasak: a por, az atkaürülék és 
még számos légszennyező esetén mit sem ér egy-két fikusz a nappaliban. A kutatás 7-féle szo-
banövényt említ, amit érdemes tartani a lakásban: aloe vera, gerbera, anyósnyelv, fikusz, azálea, 
borostyán és vitorlavirág. (forrás: www.hazipatika.hu)

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

06-22/508-660
fehervar@szuperinfo.hu 
www.szuperinfo.hu
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A hazai holtszezonban egyre 
több statisztika, szavazás lát 
napvilágot ami az első osztályú 
labdarúgókat illeti. Ezek alap-
ján kijelenthető: a MOL Vidi FC 
két legjobbja az ősszel Juhász 
Roland és Loic Nego volt. A 
válogatottságtól már egy éve 
visszavonult, ám azóta is nem-
zetközi szinten produkáló védő 
és a jobb oldalon mindenféle 
poszton remekelni képes fran-
cia - aki a BL- EL-menetelés so-
rán a piros-kékek legjobbja volt, 
fontos gólokat szerezve - az 
NB I-es produkciókat minősítő 
InStat-statisztikák, valamint a 
Nemzeti Sport szurkolói sza-
vazásán is bekerült a félidény 
álomcsapatába. 
Az InStat-elemzéseknél csak 
ők ketten voltak képesek 7-7 
fordulóban is helyet követelni 
maguknak a szigorú statisztikai 
mutatók alapján összeállított 
dream team-be, míg a drukkerek 
kevésbé objektív voksolásánál 
még Kovács Istvánt is beszavaz-
ták a legjobb 11-be, amelyben 
összességében öt Fradi és há-
rom Vidi focista kapott helyet. 
Mindent mérlegre téve Juhász 
és Nego mellett a Ferencvárost 
erősítő Lanzafame és Petryak 
voltak ennek a félszezonnak a 
legjobbjai bajnoki szinten az át-
lagok, voksok alapján.
Tekintve, hogy a Vidi számára 
véget ért decemberben a há-
romfrontos menetelés, izgal-
mas tavaszra van kilátás. Addig 
viszont még egy nem kevésbé 
izgalmasnak tűnő átigazolási 
időszak is lesz majd, január kö-
zepétől... -mátay-

Juhász és Nego 
kiemelkedett

Magazin
Köztéri kincseink: A Magyar vitéz
Alkotó: Ohmann Béla
Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca

Az ország legjobban si-
került, legszínvonalasabb 
2018-as építményei közé 
sorolta a Bence-hegyi ki-
látótornyot egy újonnan 
készült szakmai ranglis-
ta. Tíz olyan – az indoklás 
szerint a világ élvonalába 
tartozó - építményt emel-
tek ki, amelyek a szakem-
berek mércéjével is a leg-
inkább maradandó érté-
ket képviselnek az elmúlt 
év terméséből. A velencei 
objektumot – amely egy-
ben az ország leg-nagyobb 
köztéri szobra is - a 7. hely-
re rangsorolják, olyan épü-
letek társaságában, mint a 
közelmúltban felújított régi 
Budai Városháza, az ugyan-

csak a fővárosban található 
Tours-i Szent Márton-plébá-
niatemplom, a Szépművé-
szeti Múzeum vagy a Nosz-

vaji Lombhotel. A Velen-
cei-tó fölé magasodó, csú-
csos formájú Bence-hegy 
csak 210 méter magas, de 

fekvésének köszönhetően 
nagyszerű kilátás nyílik a 
tetejéről az egész környék-
re. 1965-ben egy leselejte-

zett olajfúrótornyot telepí-
tettek a hegy tetejére, és ez 
évtizedekig ellátta a felada-
tát, de a 80-as évek végére 
életveszélyessé vált, ezért 
robbantással elbontották. 
Azóta mindig is akartak a 
velenceiek egy újabb tor-
nyot, voltak pályázatok és 
tervek, de megépíteni soha 
nem sikerült, a Bence-hegy 
30 évre torony nélkül ma-
radt. - Megérte várni, mert 
annyira karakteres alkotás 
született, ami a magyar ki-
látótörténetben - már ha 
van ilyen - a legjobbakkal 
egyenértékű, és minden-
képpen a legeredetibb. – áll 
a hivatalos méltatásban.  
 -mátay-

A világ élvonalába sorolták a Bence-hegyi kilátót

Kilátó Bence-hegy  Fotó: Igari Balázs

Alázattal, elhivatottsággal  
a betegekért
Fontos egészségügyi szakmai elismerést kapott a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház egyik szakembere: Guczogi Gábor, a sürgősségi 
betegellátó osztály intenzív szakápolója az Év Elhivatott Fiatal Szakdolgo-
zója 2018 díjat kapta. 

Portréja címlapon dísze-
leg a szakmai lapban és ma 
már büszkén pihen a polcán 
az érem is, melyet az elisme-
résért kapott.

A szakma egyik legnehe-
zebb területén tevékenyke-
dik Guczogi Gábor, a sür-
gősségi osztályon, ahol az 
élet, a munka mindig úgy 
pörög, akár a táncparket-
ten. A hasonlat nem vélet-
len – Gábor ugyanis diplo-
más tánctanárként dolgo-
zott, mielőtt megtalálta élete 
hivatását az egészségügyi 
ágazatban. A 37 éves fiatal-
ember 2011-ben, miután el-
végezte a Pécsi Tudomány-
egyetem egészségtan tanár 
szakát, jelentkezett a fehér-
vári kórházban, hogy dol-
gozni szeretne. Mondhat-
ni, a ranglétra legalsó fokán 
kezdte, a mélyvízben, ám 
neki épp ez adta meg a kö-
vetkező lökést ahhoz, hogy 

folytassa. A kemény munka 
és szorgalom mellett Gábor-
ban megvan az az alázat és 
elhivatottság, amely elenge-
detlen a segítő szakmákban. 
Kiapadhatatlan tudásvágya 
továbbhajtotta őt, ezért most 
épp a Pécsi Tudományegye-
tem diplomás ápolói szaká-
nak hallgatója. Emellett ta-
nítja is a jövő szakápolóit:  
a Székesfehérvári SzC Bu-
gát Pál Szakgimnázum és 
Szakközépiskola diákja ta-
nulják tőle a speciális ápo-
lói beavatkozások  - mint a 
kanül szúrás és az asszisz-
tálás  - gyakorlatát.

Az elismerés, amely érte, 
váratlan volt számára, vallja 
be. – Mindemellett nagyon 
jól esett, ugyanis ebből tu-
dom, hogy más is látja, amit 
a betegekért teszek az osz-
tályon – mondja. Majd pedig 
mesélni kezd a betegekről, 
akiknek segítség kell a leg-

apróbb tevékenységek elvég-
zéséhez is. – Számomra na-
gyon fontos, hogy az em-
beri méltóságuk meg-
őrzésében segítsem a 
pácienseket. Lehet, 
néha ez csak annyi, 
hogy segítek az étke-
zésben, a cipőfűző 
bekötésében vagy 
csak pár kedves 
szóval, de ezek 
mind olyan 
dolgok, ame-
lyek elenged-
hetetlenek a 
gyógyulás-
ban. Ezt pe-
dig csak úgy 
lehet hitele-
sen csinálni, 
ha az ember 
úgy néz minden betegére, 
mintha a saját édesanyja, 
édesapja lenne. Nem vélet-
len hát, hogy ez a hozzáállás 
meghozta az eredményét: 

Gábor va-
l ó b a n 
olyan el-

hivatott 
sza k-

m a i 
dol-

gozó, aki – még ha nem is 
szándékosan – de példát mu-
tat: emberségből, alázatból, 
hitből és tanulni, dolgozni 
akarásból egyaránt.  str

Guczogi Gábor az elismeréssel és a szakmai 
magazin címlapjával  Fotók: a szerző
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Székesfehérvár első újszülöttje 2019  Fotó: ÖKK

Újév hajnalán született 
meg a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató 
Kórházban Székesfehér-
vár első 2019-es kisbabá-
ja, Bokor Roland. 

Bokor-Kónya Krisztina és 
Bokor Balázs kisfiát test-vé-
re, a kétéves Szabolcs is na-
gyon várta már. Roland 51 
cm-rel és 2940 grammal 
jött a világra. Ahogy a bol-
dog szülők mesélik, gyor-
san zajlottak az újévi esemé-
nyek, a kisbaba nem sokkal 
a kór-házba érkezést követő-
en megszületett. Az új esz-
tendő első helyi újszülöttjét 
és édesanyját január 2-án - 
dr. Hagymásy László osz-
tályvezető főorvos társasá-
gában - a hagyományoknak 
megfelelően dr. Cser-Palko-
vics András polgármester 
köszöntötte, és adta át a vá-
ros ajándékát.  A városve-
zető - akit Horváth-Tancsa 
Ágnes családügyi és Mol-
nár Tamás ifjúsági és civil 
tanácsnok is elkísért a „ba-
barandira” - az első újszü-
löttnek járó 200 000 forint 

értékű babakötvénnyel aján-
dékozta meg a kicsit, illetve 
szüleit. Ehhez a kötvényhez 
a kamatokkal kiegészülve 
Roland 18 éves korában jut-
hat hozzá. Dr. Cser-Palko-
vics András boldog új évet, 
egészséget és boldogságot 

kívánt a kicsinek és a család-
nak. Az újszülött – a kórház 
valamennyi székesfehérvári 
kisbabájához hasonlóan – a 
„Székesfehérvári Születési 
Támogatási Program” aján-
dékát is megkapta.  A mél-
tán nemzetközi (el)ismert-

ségű főorvos, dr. Hagymásy 
László tájékoztatójából meg-
tudtuk, hogy az általa veze-
tett szülészeti-nőgyógyásza-
ti osztályon 2018-ban 2466, 
idén pedig – január 2-án 
reggelig- már négy kisba-
ba jött a világra. A családok 
közül szinte mindegyik azt 
választja, hogy az apukák 
vagy egy hozzátartozó jelen 
legyen, és szerepet vállaljon 
a szülésben. Az osztályve-
zető fő-orvos hangsúlyozta, 
hogy a fehérvári szülészet 
is pályázott a családbarát 
szülészet megvalósítására: 
a kórház a természetes szü-
lészeti szemlélet gyakorla-
ti megvalósítását támogat-
ja mind a szülőszobákban, 
mind pedig gyerekágyas 
osztályokon, és minél csa-
ládiasabb légkört szeretne 
kialakítani. Cél, hogy a szü-
lőszobában legyen alternatív 
szülési lehetőség, lehessen 
akár vízben szülni. A gye-
rekágyas osztályon is sze-
retnénk olyan szobákat ki-
alakítani, ahol az édesanyák 
és az újszülöttek mellett az 
édesapák is bent lehetnek.

 -mátay-

A polgármester köszöntötte Fehérvár ide első újszülöttjét

A világ élvonalába sorolták a Bence-hegyi kilátót

Zsinórban megszerzett 
hét győzelem, majd három 
vereség után ismét nyerni 
tudott az osztrák bázisú 
nemzetközi jégkorong ligá-
ban, az EBEL-ben a Fehérvár 
AV19. A magyar és osztrák 
csapatok mellett cseh, hor-
vát és olasz együtteseket tö-
mörítő bajnokság alapszaka-
szának 36. körében éppen 
egyik legnagyobb riválisa, 
a Linz vendégeként diadal-
maskodott 3-2-re Sarauer, 
Luttinen és Hári találatai-

val. Hannu Jarvenpaa ala-
kulata értékes győzelmének 
köszönhetően újra már csak 
2 pont lemaradásban van a 
6. - még közvetlen rájátszást 
jelentő - helyen álló linziek 
mögött, így az alapszakasz-
ból hátralévő hét fordulóban 
valószínűleg hatalmas lesz 
a csata minden pontért. A 
Fehérvár AV19 leg-közelebb 
pénteken (január 11.) a szin-
tén az első hatba igyekvő 
Innsbruck vendége lesz.

 -mátay-

„Hatpontos” derbit hozott a Fehérvár AV19
Fo

tó
: F

AV
19

Az elmúlt években nagyon 
sokszor azért nem tudott az 
élmezőnyben végezni a női 
kézilabda NB I-ben az Alba 
FKC, mert a közvetlen rivá-
lisok és az előtte álló csapa-
tokkal szemben nagyon rit-
kán tudott meccset nyerni.  
Éppen ezért is különösen 
értékes a fehérvári egylet 
Vác elleni 26-23-as sikere, 
amellyel tartja a lépést az 
első öt helyen menetelő ala-
kulatokkal. A Duna-partiak 
legyőzéséből a brazil világ-
bajnok Nascimento 11 góllal 

vette ki a részét. Az ő pará-
dés teljesítménye mellett az 
egy-aránt 4-4 gólos Mendy és 
Temes produkciója emelke-

dett jóval az átlag fölé, de ösz-
szességében koncentrált, jó 
teljesítmény jellemezte ezút-
tal Deli Rita tanítványainak 

játékát. Az Alba továbbra is 
6. a tabellán, de már csak 1 
pont a lemaradása a legyő-
zött váciak mögött.    -mátay-

Rangadót nyert az AFKC

Fo
tó

: A
FK

C

Az első negyedben össze-
szedett 14 pontos hátrány 
sok volt az Alba Fehérvár-
nak a PVSK otthonában a 
férfi kosárlabda NB I-ben, 
így hiába zárkózott fel a haj-
rában 66-66-ra, az utolsó 
percekre nem maradt pus-
kapor, a végig koncentrált 
hazaiak 78-73-ra nyertek. A 
Ramirez-gárdában ezúttal 
(is) elsősorban Freeman és 
Heath volt dicsérhető 16, il-
letve 12 pontjukért, s most 
Lóránt is jobbik arcát mutat-
ta, 13 pontjával és összpro-
dukciójával ő szintén dicsé-
retet érdemel, de az egya-
ránt 10-10 egységig jutó Kel-
ler Ivánnal és Filipoviccsal 
sem lehetett elégedetlen a 
szakmai vezetés, dacára a 
vereségnek.

Mindazonáltal továbbra 
sem tud feljebb kapaszkod-
ni, minden előzetes várako-
zást alulmúlva mind-össze 
három csapatot előz meg a 
14 egyletet számláló tabel-
lán az Alba. Az előrelépés 
érdekében újabb változások 
szükségesek, nem volt elég 
önmagában az edzőváltás 
és egyetlen légiós cseréje, 
ez kevés az üdvösséghez, 
egyértelműen megmutatta 
a Dzunics és Boykins nélkül 
lejátszott öt találkozó. Két 
győzelem, három vereség, 
ugyanazok a hibák, mint ko-
rábban... Ennél ez az Alba is 
sokkal jobb, de ahhoz, hogy 
hagyományaihoz hűen sze-
repeljen, tovább kell erősíte-
ni a keretet. 

Most még talán lehet va-
lamit tenni, ismét több ha-
zai meccs következik, visz-
sza kell térni a győzelmek 
útjára mielőbb, hogy vég-
leg ne menjen a kukába ez 
a szezon. Szombaton (01.12., 
18.00) következik a Kör-
mend elleni hazai rangadó, 
amelyet kötelező megnyer-
nie a csapatnak. Szinte az 
utolsó szalmaszál arra, hogy 
érdemben el lehessen indul-
ni felfelé a tabellán,s a játé-
kosoknak igazi sikerélmé-
nyük legyen a folytatásra.

 -mátay-

Továbbra is  
(jó) formáját  
keresi az Alba
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Cinema City Alba
Cím: Székesfehérvár, Palotai út 1.

Barátság Klubmozi
Cím: Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Székesfehérvár mozik: 

(forrás: filmek.s.9.hu)

A tanítónő
Rendező: Sara Colangelo. Főszereplők: Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal, Ato Blankson-Wood.
Lisa egy tanítónő, akinek van saját családja de az életéből hiányzik a szenvedély. Az egyik csoportjá-
ban felfedez egy kisfiút, aki ötévesen verseket kezd el írni, és ez nagyon megragadja. Szeretné, ha a 
fiú tehetségét felfejleszteni, de a szüleit ez nem érdekli. Nem akarja veszendőben hagyni az ifjú költőt, 
ezért inkább saját kezébe veszi az ügyet, de ez már inkább beteges rajongás.Filmajánló

Rendező: Charles Mar-
tin Smith. Főszereplők: 
Alexandra Shipp, Ashley-
Judd, Jonah Hauer-King, 
Wes Studi, Bryce Dallas 
Howard, Edward James 
Olmos.

Bella egy szeretetremél-
tó kutyuska, aki Lucas ne-
vű gazdája mellett nőt fel, 
és nagyon szereti őt. Egy 
alkalommal azonban el-
csavarog úgy, hogy nem 
talál haza. Megy minden-
fele és közben többféle ka-
landba is belekeveredik.

Egy kutya hazatér
Rendező: Sean Anders. Főszereplők: Mark Wahlberg, 
Rose Byrne, Octavia Spencer, TigNotaro, Isabela Mo-
ner, Iliza Shlesinger, Tom Segura.

Ellie és Pete sikeres házaspár, csak kicsit eltelt raj-
tuk az idő és gyereket eddig még nem vállaltak. A szü-
lést nem merik bevállalni, inkább egy idősebb gyerek 
örökbefogadáson gondolkoznak. Fel is keresik az egyik 
ilyen ügynökséget, ahol egy tinilányt és két fiatalabb 
testvérét magukhoz is veszik.

Instant Family

Rendező: Steven CapleJr.
Főszereplők: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, 
DolphLundgren, Tessa Thompson, Florian Munteanu.

Adonis Creed élete legkomolyabb bokszmérkőzése 
előtt áll, ugyanis akivel kiállhatna, az annak az Ivan 
Dragonak a fia, aki az apját megölte egy meccs során. 
Ivan fia direkt arra lett nevelve, hogy még keményebb 
legyen az apjánál, ne érdekelje semmi, csak a fölényes 
győzelem. Creednek ezt most nemcsak saját magáért, 
hanem apja miatt is be akarja vállalni.

Creed 2

Rendező: Alexandre Astier, Louis Clichy
Főszereplők hangjai: Christian Clavier, Guillaume 
Briat, Alex Lutz.

 Asterixék varázsitalának megalkotója már igen idős, 
és ezért elhatározza, hogy egy utódot keres magának, 
akinek átadhatja minden titkát és a falu új varázslója 
lehet. Ebben kéri Asterix és Obelix segítségét, hogy a 
vidéket bejárva megtalálják a méltó fiatal varázslót.

Asterix: a varázsital titka

Rendező: Adam Robitel
Főszereplők: Taylor Rus-
sell, Deborah AnnWoll, 
Logan Miller. 

Néhány idegen kap 
egy trükkös meghívót 
egy szabadulós játék-
ra, aminek komoly tétje 
is van, így belevágnak. 
Egy irodaházban gyűl-
nek össze, ahonnét in-
dul is a játék. Nem csak 
maga a szoba, hanem az 
egész épületből kell ki-
jutniuk, ami ráadásul teli 
van trükkös szobákkal és 
halálos csapdákkal.

Végtelen útvesztő

Rendező: Rich Moore
Főszereplők hangjai: John C. 
Reilly, Sarah Silverman, Jane Ly-
nch, Jack McBrayer, Taraji P. Hen-
son, Auli’i Cravalho, Kristen Bell.

Vanellopera és Ralphra egy tel-
jesen új világ vár, amikor a já-
tékgépüket rákapcsolják az in-
ternetre. Lesz ott minden, mi számukra újdonság és 
tetszetős, a hihetetlen mennyiségű új világokat igye-
keznek bejárni és kipróbálni.

Ralph lezúzza a netet: 
Rontó Ralph 2

Tranzit
Csodálatos fiú

Rendező: Christian Petzold
Főszereplők: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard 
Giese, Lilien Batman, Maryam Zaree, Barbara Auer, 
Matthias Brandt.

A film egy II. világháborús történetet mesél el, de a 
mai korba illesztve. A nácik megszállják Franciaorszá-
got, így sokan megpróbálnak elmenekülni. Egy férfi 
Marseille-ből egy halott ember személyazonosságával 
próbál Amerikába jutni, de közben összefut egy nővel, 
aki eltűnt férjét keresi.

Rendező: Felix van Groe-
ningen.  Főszereplők: Steve 
Carell, Timothée Chalamet, 
Maura Tierney, Amy Ryan

David Sheff egy sikeres 
életet épített fel, szerető fe-
leséggel és gyerekekkel. Ám 
a legnagyobb fia, aki az elő-
ző házasságából való, drog-
problémákkal 
küszködik. Az 
apja próbál rajta 
komolyan segíte-
ni, de a fiú még-
sem tud kilábal-
ni ebből.
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sarokFokhagymás mascarponés csirkecombok

Hozzávalók: 6 egész csirkecomb a bőre nélkül, 
só, bors. 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagy-
ma, 1 paradicsom, 1 csokor petrezselyem, 400 g 
mascarpone, 80 ml tej, 3 - 4 ek fokhagymás szósz
A csirkecombokat egy forró serpenyőben kevés 
olajon körbepirítjuk, közben sózzuk, borsozzuk. 
A combokat egy hőálló serpenyőbe rakjuk. A 
vöröshagymát apróra, a paradicsomot cikkek-
re vágjuk, és a csirkére szórjuk. A mascarponét 
elkeverjük a tejjel, sóval, borssal, fokhagymás szósszal és az apróra vágott petre-
zselyemmel. Az öntetet a csirkecombokra kanalazzuk, megszórjuk kevés petrezse-
lyemmel, a szeletelt fokhagymával és borssal. 180 fokos sütőben kb. 40 perc alatt 
aranybarnára sütjük. Rizzsel, bulgurral vagy bármilyen tetszőleges körettel tálaljuk.

Hozzávalók: 2 db grapefruit, 1 nagy marék fodros kel.2 
ek mogyoró,1 marék rukkola, 1 nagy csokor friss korian-
der, 1 db avokádó, 5 db retek, 1 db lime kifacsart leve, 1 
ek almaecet, 2 tk magos mustár, 3 ek olívaolaj, 1 ek méz
A grapefruitot kifilézzük (levágjuk a héjával együtt a 
fehér hártya részt is). A húsát egy keverőtálba tesszük, 
a maradékból egy másik tálba facsarjuk a gyümölcs 
levét, amihez hozzákeverjük az olívaolajat, mustárt, 
ecetet, mézet, sózzuk, borsozzuk és ez lesz a saláta 
dresszingje. Az avokádót megpucoljuk, szeletekre vág-
juk és meglocsoljuk a lime levével, hogy ne barnuljon 
meg és a grapefruithoz adjuk. Végül belekeverjük a 
nagy darabokra tépett fodros kelt, a mogyorót, rukko-
lát, durvára vágott koriandert, a negyedelt retket és az 
egészet összeforgatjuk.

Grapefruitos avokádós 
saláta, a téli vitaminbomba

Hozzávalók: 150 g hajdina, 1 fej vöröshagyma, 
3 - 4 gerezd fokhagyma, 3 - 4 ek olaj vagy zsír, 
2 tk pirospaprika, 1 db TV paprika fele, 3 szál 
sárgarépa, 3 szál fehérrépa, 1 db zeller (kicsi), 2 
db babérlevél, só, bors, 3 tk tárkony, 1 tk lestyán, 
300 g vargánya, 1 kis csokor petrezselyem, tejföl.
A hajdinát beáztatjuk hideg vízbe 4 órára, majd 
leszűrjük. A finomra vágott hagymát és fokhagymát megpirítjuk a zsiradékon, fel-
öntjük kevés vízzel, megszórjuk a pirospaprikával és rádobjuk a nagyobb darabok-
ra vágott paprikát. 5-10 percig főzzük, és hozzáadjuk  a felkockázott leveszöldsé-
get is. Felöntjük kb. 2 liter vízzel, sózzuk, borsozzuk, beledobjuk a babérlevelet, és 
addig főzzük, amíg a zöldségek megpuhulnak. Hozzáadjuk a tárkonyt, a lestyánt, 
és a szeletelt vargányát. 10 percig főzzük, majd beleöntjük a beáztatott hajdinát, és 
vele együtt is főzzük még 15 percet. Beleszórjuk a felaprított petrezselymet, ezzel 
már csak 1-2 percig forraljuk. Tálaláskor tejföllel kínáljuk.

Hajdinás vargányaleves

Hozzávalók 4 személyre: 
2 db narancs, 7 - 8 db man-
darin, ½ db citrom leve, 1 
db ananász, 3x3 cm-es friss 
gyömbér, 2 ek méz, 150 ml 
mandulatej, 100 ml víz.
Az ananász héját levágjuk, 
kivágjuk a középső torzsa 
részt és kis kockákra vág-
juk. A mandarinokat és na-
rancsokat meghámozzuk, 
a gyömbér héját egy kis-
kanállal lekapargatjuk. Az 
összes hozzávalót együtt 
egy  turmixgépben lepü-
résítjük, majd átszűrjük és 
poharakba töltjük.

Téli immunerősítő smoothie

Hozzávalók 20 – 25 darabhoz: 
800 g sütőtök, 100 g barna cu-
kor, 100 g cukor, 120 g szoba 
hőmérsékletű vaj, 1 db tojás, 
1 tk vaníliakivonat, 190 g da-
rabos mogyoróvaj, 250 g liszt, 
½ tk sütőpor, ½ tk szódabikar-
bóna, 2 csipet só, 1 tk őrölt fa-
héj, ½ tk őrölt gyömbér, 1 mk 
őrölt szegfűszeg, 1 mk őrölt 
szerecsendió.
A sütőtököt nagy kockákra 
vágjuk és 180 fokra előmelegí-
tett sütőben 40-45 perc alatt 
megsütjük őket, majd egy tur-
mixgépen lezúzzuk. A cukrokat egy keverőtálban a vaj-
jal kihabosítjuk. Ezután a tojást is hozzáadjuk és tovább 
keverjük. Beleforgatjuk a mogyoróvajat, a sütőtökpürét és 
a vaníliakivonatot is. Külön összekeverjük a lisztet, sütő-
port, szódabikarbónát,  fűszereket, sót és hozzáadjuk a 
mogyoróvajas masszához. Elkeverjük és egy sütőpapír-
ral bélelt tepsire evőkanálnyi halmokat rakunk a masz-
szából, amit egy villával enyhén lenyomunk. 200 fokra 
előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt megsütjük őket.

Sütőtökös-mogyoróvajas keksz
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Utazás

24
64

73

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.

Igali Termál-, élményfürdő - Kaposvár  január 26.  8.500 Ft
Semmering hóköntösben  január 26.  9.900 Ft
Karnevál Velencében  március 1-3.  15.000 Ft
Plitvicei tavak - éljük át a téli csodát!  február 2-3.  29.000 Ft
Orchidea kiállítás Klosterneuburgban-Bécs  március 9.  8.900 Ft
Gasztro kalandok Toszkánában  március 15-18.  69.000 Ft
Gyula-Szarvas-Szabadkígyós  március 15-17.  39.900 Ft
Hollandia és a Flamand vidék  április 4-9.  149.000 Ft
KEDVEZMÉNYES ÁRON tengerparti nyaralások busszal/repülővel!

Szeretettel várjuk a 7. Fehérvári Utazás Kiállításon, február 9-10.!

24
58

02

A Zselici Tájvédelmi Körzet 
részeként funkcionáló, világ-
szerte egyedi értéket képvise-
lő Csillagpark komplexumban 
megépült egy multifunkcioná-
lis bemutató csillagvizsgáló, 
ahol az ide látogató éjszakai 
túrák, családi és iskolai prog-

ramok keretében megismer-
kedhet az égbolt csodáival, 
olyan csillagászati látványos-
ságokkal, mint a Tejút, csil-
laghalmazok, melyek a fény-
szennyezett területekről egy-
általán nem, vagy alig látha-
tóak. Lehetőség van éjszakai 

csillagnéző túrázásra, ame-
lyeken csillagász közreműkö-
désével ismerkedhetnek meg 
a résztvevők az éjszakai ég-
bolt látványával, mind szabad 
szemmel, mind pedig mobil 
távcsövekkel. (www.sokszi-
nuvidek.hu)

Zselici Csillagpark

Zemplén Magas-hegy 
igazi téli csodaország: téli–
nyári bob- és hófánkpályák 
mellett, hóágyúzott sí-, jég-
korcsolya- és szánkópálya is 
található. De aki inkább tú-
rázni szeretne, annak is kü-
lönleges élményben lehet 
része, hiszen a hegyen talál-
ható kilátókból gyönyörű ki-
látás nyílik Sátoraljaújhelyre, 
Hegyaljára és a Bodrogköz-
re is.www.sokszinuvidek.hu

Magas-hegy, Zemplén

A Hargita minden évszak-
ban gyönyörű arcát mutat-
ja. A Madarasi Hargita az 
év minden részében kedvelt 
turisztikai célpont, télen rá-
adásul a sízés szerelmese-

inek paradicsoma. Erdély 
büszkesége, a székelyek 
szent hegye a nagy mínu-
szokban is ad csodálatra ér-
demes pillanatokat. (forrás: 
www.sokszinuvidek.hu)

Ragyog a tél a 
székelyek szent hegyén

A Kelet-Mecsek roman-
tikus környezetében ta-
lálható Óbányai-völgy, 
Óbánya és Kisújbánya 
települések között hú-
zódik és tele van termé-
szeti csodákkal. 

A túra kiindulási pontja a 
festői szépségű sváb zsákfa-
lu, Óbánya, amely önmagá-
ban is megér egy kirándu-
lást. A Fő utcán végigsétálva 
mindkét oldalon hangulatos 
kis házak sorakoznak, de 
a faluból kiérve azért ter-
mészeti látnivaló is bőven 
akad. Találunk itt Piszt-

rángos-tavakat, a völgyben 
megcsodálhatjuk a Csepe-
gő-sziklát, a legkülönlege-
sebb látványosság pedig a 
Ferde-szikla, amelynek la-
pos mészkőrétegein víze-
sésszerűen folyik le a patak 

vize. Lenyűgöző látvány! A 
közeli Cigány-hegyen egy 
kilátó is épült, amelyről cso-
dás kilátás nyílik a Mecsek-
re és legmagasabb pontjá-
ra, a Zengőre. (forrás: www.
sokszinuvidek.hu)

Óbányai völgy 

15 ezer facsemetét ültettek el a Hármas-Körös árterében
Tizenötezer facsemetetét ültettek el tél előtt a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a 
Hármas-Körös árterében. A területén évek óta zajlanak az erdősítési, erdőfelújítási munkálatok. A tájide-
gen nemes nyárasokat fokozatosan lecserélik őshonos állományokra. Az új telepítéseket folyamatosan 
gondozzák, ápolják, a kiszáradt fákat pótolják. (forrás: www.sokszinuvidek.hu)
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A 48-szoros válogatott 
középpályás hat és fél év 
után tér vissza a Vidihez, 
amelynél 2008 és 2012 kö-
zött szerepelt, részese volt 
a csapat története első baj-
noki címének (2011), va-
lamint Ligakupát (2009) 

nyert. A klub azonban még 
nem hozta nyilvánosságra, 
hogy Elek mennyi időre kö-
telezte el magát.

„Sosem zártam ki annak 
a lehetőségét, hogy egyszer 
majd visszatérjek a Vidibe, 
ezért is tartottam annak ide-

jén fontosnak azt, hogy kor-
rekt körülmények közt tá-
vozzak Székesfehérvárról. 
Sohasem titkoltam, még 
a DVTK csapatkapitánya-
ként sem, hogy nagyon so-
kat jelent számomra a Vidi, 
hiszen itt lett belőlem gye-

rekből felnőtt, itt váltam él-
vonalbeli játékossá, váloga-
tott labdarúgóvá. Hatalmas 
büszkeséggel tölt el, hogy 
tagja lehettem a klub első 
bajnokcsapatának, és arra 
is büszke vagyok, hogy a 
Vidi első gólját a BL-ben én 

szereztem. Tényleg rengeteg 
szép élmény köt a klubhoz, 
emiatt is nagyon boldog va-
gyok, hogy hat és fél év után 
újra a Vidi futballistája lehe-
tek” – mondta a szerződés 
aláírása után Elek Ákos(for-
rás: nemzetisport.hu)

A Mol Vidi FC bejelentette  
Elek Ákos szerződtetését

Sport

Sikerrel vette az első aka-
dályt az Australian Open se-
lejtezőjében StollárFanny, 
aki szetthátrányból fordít-
va győzte le a kínai Csang 
Ju-hszüant.A világranglista 
124. helyén álló magyar te-
niszező az első szettben 6:4-
re kikapott, majd a második 
játszmában 4:2-ről fordítva, 
sorozatban négy gémet meg-
nyerve egyenlíteni tudott kí-
nai ellenfele ellen. A döntő 
szettben már magabiztosan, 
végig vezetve nyert 6:4-re.A 
magyar teniszező – aki ép-

pen kedden kapott meghívót 
a februári Fed-kupán sze-
replő magyar válogatottba 
is – következő ellenfele a vi-
lágranglista 174. helyén ál-
ló montenegrói Danka Ko-
vinic lesz.

 

Australian Open

50 éves lett Michael Schumacher
2019. január 2-án ünnepelhette 50. születésnapját Michael Schumacher, aki az F1-es pályafutása ideje alatt a Benettonnal és a Ferrarival is bajnok 
lett. Összesen 7 címig jutott a német legenda. „Hogy őszinte legyek, inkább azért kritizáljanak, hogy dominálok, mintsem azért, hogy lassú vagyok.” 
- mondta egykor Schumacher.  Az 50 esztendős rekorder 1991 és 2012 között volt tagja a száguldó cirkusz mezőnyének. Először a 2006-os idény 
végén vonult vissza a Ferraritól, majd 2012-ben a Mercedestől. Ezen hosszú időszak alatt Schumacher olyan eredményeket ért el az F1-ben, amiről 
senki sem álmodhatott. (forrás: hu.motorsport.com)
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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: Tóth Tamás 

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: Lapcom Zrt.  
 

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:  kedd 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.
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Távirda u. 2/A
Torony Üzletház, földszint

40 nm üzlet

ELADÓ vagy KIADÓ!
24
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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 16
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Villanybojler tisztítás, javítás, csere.  
Duguláselhárítás, csatornatisztítás.  

06-70/203-8571 234702

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000

TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁS
30/977-1860 24
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés 

egész megyében 
30/977-1860 24
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REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000 24
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INGATLAN

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

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

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

· Tóvárosban 8. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó: 11,99 M Ft.
Tel: 06-70/716-8580

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

• Történelmi belvárosban 1. em-i, 84 
m2-es, 3+1 szobás lakás eladó: 36 M 
Ft. Tel.: 70/412 5115
• Belváros közelében 4. em-i, 1+2 
szobás, azonnal költözhető lakás eladó: 
19,6 M Ft. Tel.: 70/716 9850
• Felsővárosi 110 m2-es családi ház 
1730 m2-es telken eladó: 36,9 M Ft. 
Tel.: 70/465 7015 
• Sóstó-II-n 500 m2-es telekrész 
eladó, önálló családi ház építésére: 8 
M Ft. Tel.: 70/716 8580
• Úrhidán 77 m2-es, 2+1 fél szobás 
családi ház pincével, garázzsal eladó: 
21,8 M Ft. Tel.: 70/412 5115
• Palotavárosi 1. em-i, 2+2 szobás, 
azonnal költözhető, lakás eladó: 25,8 
M Ft. Tel.:  70/716 9850
• Úrhidán 50 m2-es, jó állapotú, 
azonnal költözhető családi ház eladó: 
10,9 M Ft. Tel.: 70/465 7015
• Bodajkon, a Bányász ltp.-en 132 
m2-es üzlethelyiség eladó: 10 M Ft. 
Tel.: 70/716 8580
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Almássyn 2 szobás erkélyes lakás www.
otlethazingatlan.hu  Kód:S2641 tel.:06-
20/5944-027,06-20/442-4719, Ötletház 
Ingatlan-Hiteliroda

*46339*

Belvárosban 68 nm-es gázfűtéses tégla-
lakás www.otlethazingatlan.hu  Kód:S2864 
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719, Öt-
letház Ingatlan-Hiteliroda

*46341*

Eladó 1249 nm-es, ingatlan Szeder u. 
115, Szedres dülő 15sz, régi házzal, kerttel 
(85x15m), 6,5m párkánymagassággal oldal-
határra 50%-ig beépíthető. 06-70/615-0403

*46408*

Eladó-kiadó családi házakat, lakáso-
kat keresünk Székesfehérváron -kör-
nyékén Ötletház Ingatlan-Hiteliro-
da, Sütő 8. tel.:06-20/5944-027, 06-
20/442-4719

*46337*

Sűrgősen lakást keresek készpénzfizetés-
sel reális áron! Minden állapotú érdekel. 06-
70/703-9997

*68244*

Vasútállomás környékén, gázfűtéses, 
2 szobás lakás www.otlethazingatlan.
hu  Kód:S2876 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*46340*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

A Sóstó II-n eladó egy 11 éves, kifogástalan 
állapotú, egyszintes, amerikai konyhás nap-
palis, 3 hálószobás ház, 2 fürdőszobás ház, 
dupla garázzsal, kerti kiülővel, grillezővel, 
kis faházzal és sok extrával. Irányár: 77 M 
Ft. Tel: 06-30/348-9098

*46431*

Az Írók utcájában eladó egy 2002-ben újjá-
épített, igényes, szigetelt, 2 nappali + 3 szo-
bás családi ház, 779 nm-es telken. Irányár: 
55 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

*46435*

Iváncsán eladó egy szerkezetileg felújított, 
vegyes falazatú, 2,5 szobás, cirkófűtéses 
ház, nagy telekkel, 12,5 M Ft-ért. Tel: 06-
30/348-9098

*46438*

LAKÁSKERESÉS

Készpénzért lakást vásárolok tulajdonostól 
lehet hitellel terhelt, résztulajdon is. Tel:06-
30/850-8000

*26781*

ALBÉRLETKERESÉS

Egyedülálló nő olcsó kiadó szobát vagy lakást 
keres Székesfehérváron. 06-30/896-8209

*46326*

ÉPÍTÉSI TELEK

Szabadbattyánban 1034 nm-es, összköz-
műves építési telek 6 M Ft-ért eladó. Tel: 06-
30/348-9098

*46436*

GARÁZS

Székesfehérváron, a Németh László utcai 
garázssoron eladó egy jó állapotú, fémaj-
tós téglagarázs. Irányár: 3,45 M Ft. Tel: 06-
70/674-5553

*46430*

ÜZLET, IRODA

A Burger King közelében, 96 nm-es, utcaf-
ronti üzlethelyiség, és ennek a tetőtérében 
lévő lakás egyben, 38,9 M Ft+ÁFÁ-ért el-
adó. Tel: 06-30/348-9098

*46433*

GÉP- SZERSZÁM

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

*45806*

JÁRMÛ

Autófelvásárlás! Díjtalan kiszállással a hét 
minden napján. Kortól, állapottól függetle-
nül. Alis-Stop Kft. 0620-442-9002

*46461*

Autókat vásárolunk bontásra, elszállítás és 
hivatalos igazolás kiállítása ingyenes. 06-
30/7420-830

*46386*

Elején javíthatóan sérült, garázsban tartott, 
2002-es Suzuki Swift GLX gépkocsi, 70000 
km-rel, 2020.09.-ig érvényes műszakival, 
vonóhoroggal, riasztóval, új akkuval Szé-
kesfehérváron eladó. Ár: 160.000Ft. Tel:06-
20/322-9971

*45601*

Forgalomból kivonandó gépjárműveket át-
veszünk ár megegyezés szerint. Hivatalos 
bontási papírt adunk. Teljes körű ügyintézés. 
Tel.: +36-70/593-2299

*46425*

Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777

*39355*

Országos autófelvásárlás! Kortól, márkától 
függetlenül, akár műszaki vizsga nélkül is! 
Hétvégén is! 0620435-0383 Jakab József

*46440*

Pedálos Moszkvicsot, Gömbit, Ladát vásá-
rolnék. 06/30/976-9100

*46400*

Régi motorokat, alkatrészeket keresek 
gyűjteménybe. Telefon: 0630-905-1306

*46434*

Simson kismotort vásárolnék. Tel: 0630-
9769100

*45884*

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-2382

*46405*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-
lalok Lindab lemezzel, cserepes le-
mezzel és Tondach cseréppel. Ré-
gi tető felújítása, lapos tető szigetelés. 
Számlaképesen: Mátyás Európa Hu 
Kft. +36303771758, +36702199107, 
+36202664701

*46071*

Bútorasztalos munkák, szobabútor, kony-
habútor, irodabútor, gardrobok tervezése, 
összeállítása, beszerelése. Tel:06-20/530-
6222

*46420*

Dugulás-elhárítás
falbontás nélkül

0-24 óráig hétvégén is.
tel.: 06-30/723-6890
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ÉVA Szépségszalon Fogyjon köny-
nyedén amerikai alakformáló gépek-
kel! Átformál, méregtelenít, jó közér-
zetet biztosít, infraszaunával, testte-
kercseléssel kombinálható. Bejelentke-
zés:06-70/250-9461

*45972*

Festés, mázolás, tapétázás, burkolás, par-
kettázás. Fürdőszobák teljes körű felújítása. 
Tel:06-20/454-6815

*33802*

Gurtni csere, új redőny készítése, fa-
redőny javítás hétvégén is, gyors precíz 
munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-
6273

*46454*

Gyógypedikűr- Manikűr! Gombás-be-
nőtt-körmök, tyúkszem,bőrkeményedés, 
száraz repedezett sarkak kezelése. Házhoz 
megyek: 06703918873

*34221*

Intim tréning- gátizom torna tanfolyam 
indul január 16-án a Loft Body Moz-
gásstúdióban. 06-20/360-3881

*19894*

Kádfényezés beépített állapotban garanci-
ával. 06-20/9262-060

*66813*

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

*69294*

Nyílászárók szigetelése, passzítása, redő-
nyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, 
javítása, penészmentesítés. 06-30/294-
6022, www.peneszeltavolitasa.hu

*46510*

SzobafeStéS-MÁzoLÁS,  
burkoLÁS, VILLaNYSzereLéS, 
LakÁSok – hÁzak  

teLjeS feLújítÁSa, építéSe  
30/424-6074 20
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Számítógép, laptop javítás! Lefagy, las-
sú, nem indul? Telepítések, vírusírtás, adat-
mentés. Házhoz megyek (vidékre is)! Nyug-
díjasoknak kedvezmény! 06-70/255-0066

*88549*

Postaautó Duna Zrt. 
8000 Székesfehérvár, Raktár u. 3. 

22/504-434
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KÉSZÍTSE FEL AUTÓJÁT 
A HIDEG, TÉLI IDŐRE!

Átvizsgálási csomagok,
akkumulátor és töltés ellenőrzés,
díjmentes fagyálló és fényszóró

ellenőrzés, kedvezményes 
szezonális kiegészítők.

Minden egy helyen, 
a Postaautó Dunánál!
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Számítógép, laptop, notebook javítás-ví-
rusírtás, kérésre helyszíni kiszállással! Tel: 
06-20/444-2971

*66921*

Szobafestés -mázolás, tapétázás. Szőnyeg 
-műpadlózás, laminált parkettázás. Tel:06-
70/453-5456, 06-30/534-6337, 06-
22/786-021

*40634*

SZOBAFESTÉST -mázolást -tapétázást 
vállalok. Gyors határidővel, kedvező áron 
tel:06-70/433-8001

*45200*

Tóth Árpád ács vállalkozó -vállalom új 
tetők építését -régi tetők felújítását -te-
raszok, kocsibeállók Elkészítését, in-
gyenes árajánlat! Kedvezményes épí-
tőanyag beszerzés! További információ 
www.acsfejer.hu Tel.: 06703219615

*46079*

Vásárolok könyveket, hagyatékot, használt 
ékszereket, bizsut, régi pénzeket, órákat. 
0620/556-7141.

*46428*

VESZÉLYES fák kivágását, fakivágást, ku-
glizást vállalok, vidéken is tel:06-70/433-
8001

*45207*

ZÁRJAVÍTÁST, zárcserét, minden típusú aj-
tókhoz, ablakokhoz rövid határidővel válla-
lok tel:06-70/433-8001

*45209*

EGÉSZSÉGÜGY

Pedikűrös házhoz megy! 70/942-3049
*46449*

ÁLLÁS

Áruterítő kollégákat keresünk kora regge-
li indulással. B és C jogosítvánnyal. Tel:06-
70/633-0183, aruteritok@gmail.com

*24893*

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőleget és 
hosszú távú munkát biztosítunk. Érdek-
lődni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 te-
lefonszámon - JOBmotive Kft.-

*46086*

Férfi takarítókat szabadegyházi munkahe-
lyre 4 órás délutános műszakra felveszük. 
Tel:06-20/942-8445

*46411*

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, biz-
tonsági öv összeszerelő kollégákat sop-
ronkövesdi gyárába, 3 műszakos mun-
karendbe. A szállás és a bejárás meg-
oldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. havi 
fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bérelő-
leget is biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 - JOBmotive Kft.-

*46089*

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezelő, autószerelő, villany-
szerelő munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fizetés, ca-
feteria, szállás, munkába járás, haza-
utazási támogatás, bérelőleg. Érd.: 06-
70/415-9021 -JOBmotive Kft.-

*46133*

Másodállás! Karbantartás jellegű betaní-
tott munkára keresünk jelentkezőket vasár-
napi munkavégzéssel. Érd:06-30/312-4387

*08296*

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaró-
vári munkahelyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 -JOBmotive Kft.-

*46123*

Női takarítókat szabadegyházi munkahelyre 
4 órás részmunkaidőben felveszünk. Tel:06-
20/235-6678

*46409*

Székesfehérvár Budai út-i Intersparba, Ká-
vézó és látványpékségbe eladó munkatársat 
keresünk! Érd: perfettoteamkft@mail.com 
+36704099376

*45877*

Udvari takarítót keresünk 4órás és 8 órás 
alkalmazotti munkarendben Székesfehér-
várra. Jelentkezni a következő telefonszá-
mon lehet hétfőtől, péntekig 8-16.30-ig, 
06/20/435-9617

*40852*

Vagyonőröket keresek kiemelt bérezés-
sel Székesfehérvárra, hosszú távú munká-
ra.Januári kezdéssel, 12 és 24 órás szolgá-
latra. Érdeklődni a bgcredit.balazs@gmail.
com e-mail címen, vagy a 06-20/3305489-
es telefonszámon Balázs Gábor szakmai ve-
zetőnél lehet.

*46442*

OKTATÁST VÁLLAL

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).

*45801*

MASSZÁZSTANFOLYAM indul Székesfe-
hérváron február 03.-án (35e Ft + akciók) 
külföldi munkavállalásra is alkalmas! www.
vitalitasiroda.hu, 70-330-4694

*46451*

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA

Előfizetett újságok kézbesítésére keresünk 
Székesfehérvárra munkatársakat mellékál-
lásba. 06-20/439-4547

*33744*

Keresztény pár vállal takarítást, külső -bel-
ső más munkákat 06-20/599-4871, 06-
20/476-2115

*46092*

Székesfehérvári nyugdíjas férfiaknak ru-
galmas munka lehetőség - 
karbantartót, gázkazán szerelőt, kony-
hai kisgép szerelőt keresünk. Tel.:  06-20-
366-8386

*46464*

TÁRSKERESÉS

Fényképes, 20 éve sikeres, sok ezerfős 
Szivárvány Társkereső azonnali választá-
si lehetőséggel minden korosztálynak. sze-
kesfehervar.ctk.hu Tel: 06-20/444-2971

*45563*

Józanéletü nyugdijas férfi keresi azt a ma-
gányos, nemdohányzó hölgyet, aki falusi 
otthonába költözne.Tel:06 30 983 9097

*45864*

Keresem 60-as, vidám, belevaló barátnő-
met. Közös programokhoz és tartós barát-
ságra. Én is hasonló hölgy vagyok. Levele-
ket: rozsalovag68@gmail.com címre.

*45753*

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

*71083*

45 évesig vékony, kalandvágyó hölgyeket 
keresek tel:06-20/994-3485

*46009*

55 éves, 180 cm magas nő társat keres 
Székesfehérváron. 06-30/896-8209

*46329*

60 éves nő keresi korban hozzáillő, káros 
szenvedélyektől mentes férfi társát. Jelige: 
„Tartós kapcsolat”

*46172*
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Hirdessen 

Ön is 
nálunk!

ELADNÁ INGATLANÁT?
 VAGY VÁSÁROLNI SZERETNE?

BÍZHAT BENNÜNK! ÖNNEK IS SEGÍTÜNK!
Válassza Ön is hazánk legismertebb ingatlan- és hitelközvetítő hálózatát!*

*mind a spontán, mind a támogatott ismertség alapján 2016 februárjában a 18-59 éves lakosság körében az NRC által végzett reprezentatív kutatás alapján.

Székesfehérvár, Budai út 8.  Tel.: (22)505-967
Székesfehérvár, Távirda u. 2.  Tel.: (22)500-521
Gárdony, Balatoni út 35.  Tel.: (22)301-877
Ingatlan I Hitel I Biztosítás I Energetikai Tanúsítvány I Értékbecslés I Banki Ingatlanok

www.dh.hu
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Kárpitozott bútorok áthúzása, 
javítása akciós szövetválasztékkal.

 Tel.: 06-70/368-5696 23
49

74

SZABADIDÕ, ÜDÜLÉS

Üdüljön akciósan Hajdúszoboszlón 6 éj fél-
panzióval, 6 fürdőbelépővel, 5 TB gyógyke-
zeléssel Március 03-ig 36.490 Ft/Fő vagy 2 
éj félpanzióval 11.980 Ft/Fő. 0652558635

*45554*

VEGYES

Akác, cser, tölgy száraz konyhakész tűzi-
fa 15.000Ft/m3 azonnali kiszállítással. 06-
70/561-1726 AA5988235

*46396*

Akác, cser, tölgy, vegyes, ke-
mény aprított tűzifa. 15.000ft/m3. 
Tel.:06/30/330-6859 AA6103471

*46394*

Fürdőszobai fali fűtő, FÉG átfolyós vízme-
legítő jó állapotban eladó. Tel:06-30/395-
0976

*45749*

Hagyatékot veszek, lomtalanítást, színes-
fém-, sitt elszállítást, kerti munkát vállalok. 
Tel:06-20/341-2013

*24091*

Hús füstölést vállalok tel:06-20/932-4805
*45895*

Készpénzért veszek bakelit lemezeket, 
diafilmeket, diavetítőt, régi pénzeket, kitün-
tetéseket 06-30/194-9356

*92008*

Megbízható magyar ember lomtalanítást, 
házkiürítést vállal. Fémhulladékát elszállí-
tom. 06-30/677-8988

*19116*

BúTOR

 Cél a

 végső
győzelem!

INGYENES!

A MARATON LAPCSOPORT 

ORSZÁGOS kOSÁRlabda-maGaZinja

Minden, ami  

a kikapcsolódáshoz 

szükséges: 

jakuzzi, úszómedence

kerti bútor, napernyő

grill, smoker h i d r o m a s s z á z s  s t ú d i ó  

Aura Hidromasszázs Stúdió • 8200 Veszprém, Török Ignác utca 4. • www.auraspa.hu • …wellness felsőfokon
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 végső
győzelem!
győzelem! INGYENES!

A MARATON LAPCSOPORT JÉGKORONG-MAGAziNJA
SZÉKESFEHÉRVÁRI

szükséges: 

Indul aszezon

2018. ŐSZ • I. évfolyam, 1. SZám

INGYENES!A MARATON LAPCSOPORT JÉGKORONG-MAGAziNJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI

Indul aszezon
2018. ŐSZ • I. évfolyam, 1. SZám

2019-ben is
megjelenő

Keresse a mérkőzéseken 
és a terjesztési pontokon!

 Cél a
 végső
győzelem!

INGYENES!A MARATON LAPCSOPORT 

ORSZÁGOS kOSÁRlabda-maGaZinja

Minden, ami  
a kikapcsolódáshoz 

szükséges: 
jakuzzi, úszómedence
kerti bútor, napernyő

grill, smoker
h i d r o m a s s z á z s  s t ú d i ó  

Aura Hidromasszázs Stúdió • 8200 Veszprém, Török Ignác utca 4. • www.auraspa.hu • …wellness felsőfokon
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TRENDEK AZ

ÁLLÁSPIACON
HOL KERESSÜNK MUNKÁT?

4. oldal

EGYETEMET

VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

EGYETEMEK

ÁLLÁS OKTATÁS SZAKKÉPZÉS

SzékeSfehérvár éS környéke 2018. Szeptember

work

business

money

stress
stress

Hogyan írjak önéletrajzot, 
ha értékesítő vagyok?

gyermekvállalás és karrier?ha megszólal a vészcsengő…Önképzés és álláskeresés 

Bővebb információ:

Web: WWW.DENSOCAREERS.EU

E-mail: job@denso.hu • Telefon: +36 30 855 0301

Cím: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

KEZDŐDJÖN NÁLUNK A JÖVŐD!

CSATLAKOZZ A DENSO 

SZÉKESFEHÉRVÁRI CSAPATÁHOZ!

Nyitott pozícióink:

Mérnök • Technikus • Termelési Operátor

Karbantartó • Vállalati rendész

Mérőoperátor • Vizuális végellenőr

17
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35

megjelenőmegjelenőmegjelenőmegjelenőmegjelenő
EGYETEMEK

business

Bővebb információ:

Web: WWW.DENSOCAREERS.EU

Nyitott pozícióink:

Mérnök 
Karbantartó 

Mérőoperátor 

 végső
A MARATON LAPCSOPORT JÉGKORONG-MAGAziNJA
SZÉKESFEHÉRVÁRI

labda-ma
labda-maGG

INGYENES!

GGaaZZinjainja

megjelenő
EGYETEMEK

ÁLLÁS OKTATÁS SZAKKÉPZÉS
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PRÉMIUM MAGAZINJAINK
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AKKUMULÁTOROK széles választékban!
AUTÓSBOLT Szfvár, Cserepes köz 4. Tel.: 22/500-577, 06-20/5618-901

24
57
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ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 4.
www.albatuzifa.hu

CSer, TöLgy, BüKK, gyerTyán  
18.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

AKáC TŰZIFA
20.000 Ft/ömlesztett m3 ártól 

SZárAZ KőrIS  
22.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

KALodáS SZárAZ TŰZIFA  
45.000 Ft/kaloda

EU
TR

 az
on

os
ító

: A
A5

82
95

43

CSeh LedvICeI dIóSZén
5.300 Ft/q 53/kg

MáTrAI BArnASZén
2.980 Ft/q 30/kg

 Fagyújtós 30 liter 2.000 Ft/zsák,   
rUF keményfa brikett 85 Ft/kg  

TŰZIFA  sZén
06-20/503-0022,06-20/4444-947 24

57
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TŰZIFA

Telephely: Székesfehérváron a 
(volt) Vörösmarty Tsz. területén. EU
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. a
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tó
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: A
A
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06-20/576-8530, 06-20/576-7740
MINŐSÉG-MEGBÍZHATÓSÁG

CSER, TÖLGY,  BÜKK, GYERTYÁN 
KALODÁZVA (1x1x1m) 27.500 Ft 

vagy ÖMLESZTVE 3.300 Ft/q  
AKÁC 

KALODÁZVA (1x1x1m) 29.000 Ft 
vagy ÖMLESZTVE 3.600 Ft/q

SZÁLLÍTÁSSAL

22
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 
ALBA-PRO NYELVSTÚDIÓ, 

8000 Székesfehérvár, Pető�  S. u. 5. 2. em.  
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, 
január 23-24-től
• ismerkedés a számítógéppel, 
   internet használata
• okostelefon, tablet, notebook 
   funkciói, használata

  hetente két alkalom 
(16-65 éveseknek)

JELENTKEZZEN MIELŐBB!  Telefon: 22/322-836, 06(20)278 4079 JELENTKEZZEN MIELŐBB!  

70 ÓRA70 ÓRA70 ÓRA

INGYEN!
INGYEN!
INGYEN!

24
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Sikerekben és örömekben 
gazdag új évet kívánunk!

HÜBNER ANDRÁS UTCAI ÜZLETSORON ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

 Látványos üvegportál, jó parkolási lehetőség, önálló fűtés.  Érdeklődni: 06-30/650-1864
 üzlethelyiség  üzlethelyiség
70 m2 30 m2bevezetett

vegyesbolti  
berendezéssel 
vagy anélkül

Két 
helyiségből 
álló

24
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Mit adunk Önnek?

... ezt a lapot tartja most a kezében…

Mit adunk Önnek?Mit adunk Önnek?

... ezt a lapot tartja most a kezében…

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 
2018. július 5., 27. hét

Aki körül szinte megáll az idő

16
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TŰZIFA

ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 4.06-20/503-0022 és 06-20/4444-947 www.albatuzifa.hu

VEGYES KEMÉNY TŰZIFA18.000 Ft/ömlesztett m3 ártólCSAK BÜKK/CSAK GYERTYÁN TŰZIFA19.000 Ft/ömlesztett m3 ártól

EUTR azonosító: AA5829543 177201

Keressen a
facebook-on 
Bőrcipő Péli

Megbízható márkák: Josef Seibel, EMIS, ANIS stbSzfvár., Távírda u. 25. (Falköztől 3 méterre!)Nyitva: H-P: 930-1730, Szo: 900-1300, V.: zárva

Péli Bőrcipő Bolt

NŐI: 33-42 MÉRETIG, FÉRFI: 39-50 MÉRETIGFÉRFI 47-50-ES  KATALÓGUSBÓL RENDELHETŐ

MINDEN NYÁRI LÁBBELI 20% ENGEDMÉNNYEL

 2018.07.05-2018.07.14-ig illetve a készlet erejéig.

NYÁRI 
AKCIÓ!

Szeresd a lábad!

17
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Fényképes önéletrajzát várjuk a munkaugy@linardics.hu címre!

Pályakezdők 
jelentkezését 

is várjuk!

A Linardics Kft. lemezmegmunkáló és porfestő üzeme 
munkatársakat keres több pozícióba:• Porfestő • Lakatos • Műszaki asszisztens• Lemezmegmunkáló gépkezelő• Minőség ellenőr • Porfestő üzemvezetőKezdő fizetés megállapodás szerint: bruttó 220 000 Ft-tól

Az állományba lépéstől: műszak pótlék, cafetéria, munkába járási támogatás 15 Ft/km, túlórázási lehetőség

Három hónap után negyedéves prémium: maximum 452 000 Ft/év. Év végi pulykapénz, féléves bónusz a nyereségtől függően.

Hasonló területen szerzett tapasztalat, targoncás jogosítvány, műszaki rajzismeret előny!

L� ZERV� G� S, STANCOL� S, CNC LEMEZMEGMUNK� L� S
ELEKTROSZTATIKUS PORFEST� S, SZEMCSESZ� R� S LAKATOSMUNK� K

167040

Kovács András, az órák szenvedélyes szerelmese, 26 év után is imádja, amit csinál  3. oldal

SZÉKESFEHÉRVÁRRA A KÖFÉM területére keresünkGÉPKEZELŐKET
INGYENES céges járatok több iránybólNegyed éves és karácsonyi bónuszok    FIZETÉSI ELŐLEG!Kiemelt ajánlói program(fizetés kiegészítési lehetőség)

Alapbér: br. 212.000 FtCafeteria: br. 250.000 FtKiemelt műszakpótlékok (akár 49 %)

06 20 915 59 94
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Akác, cser, tölgy, bükk 
TŰZIFA FolyAmATos 

AKCIÓ  
A TörZsvásárlÓKnAK

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

246707

24

Csatlakozz 
a legjobbakhoz

JELENTKEZÉS:
• jelentkezes@sews-ce.com email címen

06-22-563-819 telefonszámon vagy 
• „Jelentkezési lap kitöltésével”, 

melyet portánkon SEWS-CE 8060 Mór Akai u 14. szám alatt adhat le.

a legjobbakhoz

• jelentkezes@sews-ce.com 
06-22-563-819 

• „Jelentkezési lap kitöltésével”, 

SEWS Components
and Electronics Europe Ltd.

Operátor

 NYÍLT NAP: 
2019.01.26.

11:00-16:00 

Ingyenes céges buszjáratok:
Aka, Ácsteszér, Árkipuszta, Ászár, Bakonybánk, Bakanycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, 
Bakonysárkány, Bakonyszentkirály, Bakonyszombathely, Balinka, Bársonyos, Bodajk, Bokod, Borzavár, 
Cece, Csatka, Csákberény, Csákvár, Császár, Csép, Csesznek, Csetény, Csókakő, Csór, Dad, Dudar, 
Ete, Fehérvárcsurgó, Felsődobos, Gaja-völgy, Gánt, Hánta, Inota, Iszkaszentgyörgy, Iszka (8.as út 
Szőlőhegy) Isztimér, Jásd, Kardosrét, Kecskéd, Kerékteleki, Kincsesbánya, Kis Dudar, Kisbér, Komárom, 
Koppánymonostor, Környe, Kömlőd, Magyaralmás, Mecsér, Moha, Mór, Nagyesztergár, Nagyigmánd, 
Nagyveleg, Oroszlány, Pátka, Pétfürdő, Pusztavám, Réde, Sárkeresztes, Söréd, Súr, Szákszend, Szápár, 
Székesfehérvár, Tárkány, Tatabánya, Tímárpuszta, Várpalota, Vérteskethely, Zámoly, Zirc.

Juttatások: 
 Albérlet támogatás több településre
 Ingyenes buszjáratok
 Negyedéves teljesítménybónusz
 Belépési bónusz br. 250.000 Ft
 Cafetéria juttatás nettó 23.000 Ft/hónap
 „Hozd magaddal leendő munkatársadat” program Br. 150.000 Ft
 Ingyenes sportolási lehetőségek partnereinknél
 Kedvezményes üdülési lehetőség

Funkcionális ellenőr

Mongol tolmácsot keresünk
8 órás, 12 órás vagy 
rugalmas munkarendbe
Bérezés: Megbeszélés szerint

Ingyenes Szállást 

biztosítunk
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-Valahányszor meglátom önt mosolyogni, asszonyom, mindig arra gondolok, hogy fel 
kellene csábítanom a lakásomra.
-Nocsak, nocsak! Ekkora nagy nőcsábász?
-Nem asszonyom, fogorvos vagyok. 

Két alkoholista elmegy kempingezni. Mondja az egyik:
- Én hoztam magammal egy üveg pálinkát, hogy ha véletlenül megszúrna minket egy 
rozsdás szög, legyen mivel fertőtleníteni. Te mit hoztál?
- Két rozsdás szöget.
Egy férfi hívja a szállodai recepciót:
- Jöjjenek gyorsan, a feleségemmel veszekedtünk, és most azzal fenyegetőzik, hogy 
kiugrik az ablakon!
- De uram, ez a rendőrségre tartozik, hívjam őket?
- Dehogy, maga idióta! Az ablak nem nyílik, és ez az önök karbantartóira tartozik!

vicc


