
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. január 24., 4. hét

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

TŰZIFA 
SZÁRAZ és

KEMÉNY 
Tűzifa és brikett!

Füstöléshez fűrészpor
Törzsvásárlóknak folyamatos kedvezmény.

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

E
U

T
R

 a
zo

n
o

sí
tó

: A
A

5
8

7
9

9
6

4
25

13
39

P.P.L-OBJEKT Kft.

8060 Mór Vágóhid u.19., 20/665-1638
info@pplobjekt.hu   www.pplobjekt.hu

ENERGIATAKARÉKOS 
ABLAKOK, AJTÓK  

SZEKCIONÁLT 
GARÁZSKAPUK

REDŐNYÖK, 
SZÚNYOGHÁLÓK

A megoldás
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Székesfehérváron a VIDEOTON
területére keresünk:

GÉPKEZELŐKET
ÖSSZESZERELŐKET

OPERÁTOROKAT
ÉRDEMES JELENTKEZNIE MERT:
Határozatlan idejű munkaszerződés
Megemelt alapbérek + bónuszok
Magas béren kívüli juttatási csomagok
INGYENES buszjáratok több irányból
Saját állományba történő belépés vár Önre

HÍVJON MOST, MEGEMELT ALAPBÉREK!

06 20 915 59 94

További állásajánlataink:
WWW.PANNONJOB.HU 25
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VT Plasti c Gyártó Kft .

GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐR
25
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Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
•  Gyártott  alkatrészek vizuális ellenőrzése, alap mérések 

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

előny
• 5 napos, 3 műszakos, napi 8 órás munkahét
Amit kínálunk:
• Kedvező jutt atási csomag (bónuszprogram)
• Cafetéria keret 7000 Ft/hó
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Kezdőbér 219.000 Ft (pótlékok nélkül)
• Ingyenes szerződéses járat számos településről
• Helyi bérlet támogatás nett ó 7000 Ft értékben
• Munkatárs ajánlási program nett ó 40.000-100.000 Ft értékben

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

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

FUVAROZÁS
KISTEHERGÉPJÁRMŰVEL 
platós - billencsfuvart vállalok.
Megbízhatóság- kedvező tarifa

T.: 20-576-8530, 20-576-8666
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A fehérvári néptánc  
mozgalom él és virul

Hetvenedik évét ünnepli idén az Alba Regia Táncegyüttes.... 3. oldal
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Fehérvár
Kalauz

2019.01.30 16:00 szerda, 
Konnektor közösségi iroda(-
Vörösmarty tér 8. fszt. 3.)

Évnyitó rendezvényre 
várják az érdeklőtöket, ahol 
lehetőség lesz egyéni, éves 
akcióterv elkészítésére is!

Tudd meg egy startup 
szakértőtől, hogy milyen lé-
pések megtételével indul-
hatsz el a sikeres startup-
perré válás útján!  

Van egy jó ötleted? El-
kezdted megvalósítani, de 
nem tudod hogyan tovább? 

Szeretnéd megtudni, hogy 
milyen lépéseket kell meg-
tenned az elkövetkezendő 
fél / egy évben ahhoz, hogy 
sikeres startupod legyen? 
Ha ezek közül a kérdések 
közül akár csak egyre is 
IGEN a válasz, ott a helyed!

Kiket várnak?- IKT ötlet-
tel rendelkező ötletgazdá-
kat, induló startupokat - Az 
ötletből vállalkozás works-
hop sorozat sikeres hallga-
tóit. Az esemény ingyenes! 
(forrás: teleelettel.hu)

Opening Club

Az év első nyílt napját ren-
dezik január 26-án, szomba-
ton délelőtt Székesfehérvá-
ron, a Szedres dűlőn talál-
ható kutyaiskolában, a ga-
rázssor mögött. A részvétel 
ingyenes, szeretettel vár-
ják a kutyatulajdonosokat. 
A nyílt nap szombaton 10-től 
12 óráig tart majd. Nyakas 
Gábor kutyaviselkedés szak-
értő tájékoztatja a résztvevő-
ket a 2019-es tanórákról, a 
kezdő és a haladó tanfolya-
mokról, a Dog Licence, azaz 
a Magyar Kutyajogosítvány 
előnyeiről és a kapcsolódó 
képzésről. A díjmentes in-

formációs programra szere-
tettel várják a gazdákat ked-

venceikkel együtt! (forrás: 
minalunk.hu)

Ingyenes évkezdő nyílt nap a Szedres  
dűlői kutyaiskolában

Bütykölde
Az Aranybulla Könyvtár Alapítvány (Köfém ltp. 1.) kézműves klubjának január havi foglalkozá-
sa,01.29-én, 16:30-kor kedden - hóemberes papírguriga tolltartó készítése - Tóth Eszter vezetésével. 
(forrás: teleelettel.hu)

A Magyar Vöröskereszt 
Fejér Megyei Szervezete 
véradásra invitál minden 
olyan egészséges, 18 és 65 
év közötti felnőttet, akinek 
testsúlya meghaladja az 50 
kilogrammot. A nők évente 
háromszor, a férfiak ötször 
adhatnak vért, két véradás 
között azonban minimum 
56 napnak kell eltelnie. A vé-
radás alkalmával steril vér-
vételi zsákba, egyszer hasz-

nálatos tűvel 4,5 de-
ciliter vért vesznek 
le, illetve egy ke-
veset a vizsgálat-
hoz szükséges 
mintacsövekbe 
tesznek.A véra-
dás 30-45 per-
cet vesz igény-
be, adatfelvé-
tellel és kivizsgá-
lással együtt. Fontos 
a véradás előtti folyadék-

fogyasztás, amely segít 
a véradás alkalmával 

levett plazma pót-
lásában. Ameny-
nyiben megfele-
lő mennyiségű 
folyadék van a 
szervezetben, az 
erek teltebbek, a 

véna jobban látha-
tó, így a vérvétel is 

gyorsabb. (forrás: sze-
kesfehervar.hu)

Januárban és februárban is véradásra 
várják az önkénteseket

 Társasházak képviselői-
nek szerveznek fórumot ja-
nuár 31-én, csütörtökön 15 
órakor a Gazdaság Házába 
(Hosszúsétatér 4-6.).

A rendezvényen a tervezet 
szerint szó lesz a társashá-
zak és  a polgárőrség közöt-
ti együttműködés elindítá-
sáról, a katasztrófavédelem 
társasházakat érintő tapasz-
talatairól és információiról, 
a megfelelő biztosításokról, 
valamint az informatika kí-
nálta lehetőségekről az in-
formációátadásban. A fóru-
mon részt vesznek az érin-
tett szervezetek, valamint 
az Önkormányzat szakértői, 
képviselői.

A programon térítésmen-
tes a részvétel, azonban írás-

ban kell jelentkezni Csep-
csányiné Oszlánczi Tünde, 
az FMKIK programkoordi-
nátora, minőségügyi veze-
tő, esélyegyenlőségi mun-

katársánál az alábbi e-mail 
címen: tunde.csepcsanyi@
fmkik.hu (telefon: 22/510-
336).  (forrás: szekesfeher-
var.hu)

Fórum a társasházak képviselőinek

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 

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. 

Az arany ára emelkedik, 
de nálunk az ár változatlan!

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

       Hege Gold Ekszeruzlet       Hege Gold Ekszeruzlet
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Az agrárium 
legfontosabb 
hírei első kézből
- ONLINE!

agráriumONLINE

hírei első kézből

www.ag r a r i umon l i n e. h u 25
14

17
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Fókusz
A fehérvári néptánc mozgalom 
több mint hetven éve él és virul
Hetvenedik évét ün-
nepli idén az Alba Regia 
Táncegyüttes. Az ország 
egyik legjobb néptánc-
együttese nem véletlenül 
a fehérváriak kedvence – 
a mai napig…  

A teljes magyar nyelvterü-
let táncai, dalai szerepelnek 
az Alba Regia Táncegyüttes 
repertoárjában, amellyel a 
világ minden táján nagy si-
kert arattak, s vitték a ma-
gyar nemzeti értékek jó hí-
rét. Rendkívül gazdag emlé-
keket őriz a táncegyüttes az 
elmúlt hetven évből: jártak 
Európa valamennyi országá-
ban, valamint Észak-Afriká-
ban, Kanadában, Kínában és 
Indiában is, ahol a magyar 
ember lelkét nem csak a tán-
con és népdalokon keresz-
tül, de a népviselet által is 
bemutathatták. Nagy sike-
reket értek el a székesfehér-
vári táncosok: magukénak 
tudhatják az Európa-díj a 
Népművészetért elismerést, 
a Príma-díjat és a Fölszállott 
a páva-verseny különdíját is.

Januárban újévi táncház-
zal kezdte az évet az együt-
tes, ahol ezúttal is Kneifel-
né Laczkó Krisztina vezette 
be a gyerekeket a népdalok 
és néptáncok rejtelmeibe. 
A székesfehérvári családok 
számára minden táncházi 
mulatságuk nyitott, azok-
nak is, akik egyébként nem 
táncolnak az egyesületben. 
Olyan nyitott közösség ez, 
ahol a cél, hogy közkinccsé 
tegyék a magyar hagyomá-
nyokat, táncokat és népdalo-
kat.  Ám az Alba Regia Tánc-
együttes táncházának idei 
első mulatsága más szem-
pontból is fontos esemény 
volt – árulta el Majoros An-

dor művészeti menedzser: 
a táncegyüttes ugyanis idén 
ünnepli fennállásának het-
venedik évét, így a jubileu-
mi programsorozat első állo-
mása volt az újévi táncház.

Majoros Andor a kez-
detekről is mesélt, noha ő 
később, 1982-ben csatla-
kozott az együtteshez. A 
táncegyüttes 1949-es meg-
alakulásának természetesen 
előzményei is voltak: 1945-
ben megalakult a Levente 
együttes, amellyel gyökeret 
vert a néptánc mozgalom a 
fehérvári kulturális életben. 
Két évvel később pedig már 
az Alba Regia Táncegyüt-
tes alapjait is lefektették, 

mégpedig 1947. augusz-
tusban: a MÁV Járműjaví-
tó Üzemének tánccsoport-
jából ugyanis megalakult a 
MÁV Tánccsoport, Thurzó 
Gerő vezetésével. Ahogy 
teltek-múltak az évek, több 
üzemi táncegyüttesből meg-
alakult a Városi  Központi 
Táncegyüttes, majd szintén 
gyári táncos kollektívák ösz-
szeolvadásából 1958-ban a 
Székesfehérvári Népi Együt-
tes. Később  Fejér Megyei 
Népi Együttes lett a neve, 
s olyan nevek alakították 
az arculatát, mint Ásó Ist-
ván, Botos József, Abonyiné 
Fekete Katalin, Hortobágyi 
Béla, Hortobágyi István, Pe-

sovár Ferenc és a Mákvirág 
zenekar. Majoros Andor pe-
dig, ahogy már említettük 
82-ben csatlakozott, szin-
te még gyerekként a tánc-
együtteshez, Hahn-Kakas 
Istvánnal, Gálber Attilával, 
Németh Leventével, Csurdi 
Tamással itt kezdték a tán-
cos pályafutásukat.

Több felbecsülhetetlen 
kulturális értéket adott a 
városnak az együttes: ilyen 
volt a máig egyedülállónak 
számító Táncház, amely 
1995. januárjában épült fel 
Botos József együttesvezető 
és Lengyel Andrea tervező 
tervei alapján. De az együt-
tes mögött álló táncegyesü-
let, a művészeti iskola és a 
máig tartó, egyre színesebb 
és látványosabb előadások 
mind ezek közé az értékek 
közé sorolhatók. Ami azon-
ban a legfontosabb – véleke-
dett a művészeti menedzser 
– az az, hogy szinte nincs 
olyan fehérvári ma, aki va-
lamilyen módon ne kötődne 
a táncegyesülethez. Ennél 
nagyobb érték pedig nem 
is kell…  str

A színi élet különleges 
szelete az iskolai színház, 
amely Matuz János ren-
dezőnek köszönhetően 
Székesfehérváron rend-
kívüli sikereket ért el. 

Matuz János ugyanis tan-
termi színházat álmodott 
meg pár éve, amelyben je-
lenleg hat székesfehérvári 
középiskolás fiatal aratja le – 
méltán – a babérokat kortár-
sai előtt. A fiatalok azonban 
nem csak iskolákban lépnek 
színre – ők azok, akik a már-
cius 15-i és október 23-i vá-
rosi rendezvények „open 
air” látványprodukcióinak 
is alapbástyái. Aki látta már 

ünnepi előadásuk valame-
lyikét, tudhatja, hogy „liba-
bőrözős”, erőteljes, hiteles és 
minden érzékszervre ható, 
mégis a hagyományos szín-
padi előadások fogásait al-
kalmazó előadók ők.

Ugyanezt az érzést kel-
tették egyik legutolsó kö-
zös előadásuk során is a 
Comenius Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Iskola 
diákjaiban: Darkó Dániel 
Zsombor, Jenei Márton, Kör-
mendi Kristóf, Nyári Ádám, 
Ferenczy-Nagy Boglárka és 
Badi Rebeka William Gol-
ding A legyek ura című re-
gényét vitte színpadra, ter-
mészetesen ezúttal is Ma-
tuz János rendezésében. S 

hogy miért az egyik legutol-
só előadásuk ez? A fiatalok 
ugyanis érettségire készül-
nek – mindannyian valame-
lyik fehérvári középiskola 
tanulói. S ahogy maga Ma-
tuz János mondta: az érett-
ségi nem játék. Lassan tehát 
vége a közös munkának, ám 
a fehérvári író-rendező ezzel 
nem zárja ezt a sikeres kez-
deményezést: hamarosan új 
tantermi színházi közeget 
hoz létre, új tehetségekkel. 
Az ebből „kiöregedő” tár-
saság pedig megy tovább: 
mindannyian a színművé-
szeti egyetemen szeretnék 
folytatni tanulmányaikat. 
Érdemes tehát megjegyez-
ni a nevüket.  str

A fehérvári középiskolás színészek új szintre lépnek

A hétfői előadás a Comenius kétszáz diákja előtt zajlott – eddigi 
legnagyonn iskolai fellépésük volt  Fotó: FMH
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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
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Állás-oktatás
5-6-7-8-9. oldal
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Jelentkezni lehet az allas@knauf.fr levelezési címre 
küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a tárgyban 

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

Gépelszedő operátor

Szenior operátor

Feladatok:
•  Beérkező áruk átvétele, betárolása, dokumentációk kezelése
•  Termelés teljes körű kiszolgálása, komissiózás, termékek 

raktári betárolása, dokumentálása
•  Árukiadás,dokumentációk készítése
•  Raktári rend fenntartás
•  Leltározás
•  Adminisztrációs feladatok
•  Gépi, kézi anyagmozgatás

Elvárások:
•  Középfokú végzettség
•  Érvényes targoncavezetői engedély
•  Számítógép felhasználói szintű ismerete
•  Pontosság, precizitás

Előnyt jelent: 
•  Raktározási folyamatokban szerzett tapasztalat

Munkaidő: 5 + 2 (5:50-13:50; 13:50-21:50; 21:50-5:50)

Raktáros

KNAUF INDUSTRIES HUNGARY Kft. munkatársakat keres 
folyamatosan bővülő csapatába, az alábbi pozíciókba:

Feladatok:
• Termékek ellenőrzése 
• Termékek elcsomagolása
• Dokumentáció vezetés

 
Feladatok:

•  Gépek folyamatos üzemeltetése, beállítások általános 
végrehajtása

•  Részvétel a szerszámcserében
•  Gyártásközi műszaki hibák elhárítása

Elvárások:
•  Mechanikus szerelésben szerzett tapasztalat
•  Szakmunkás végzettség
•  Műanyag iparban szertett tapasztalat előny

Munkaidő: 5 + 2 (5:50-13:50; 13:50-21:50; 21:50-5:50)

Amit kínálunk:  
• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria: évi bruttó 300.000 Ft
• Havi prémium: teljesítmény, jelenléti
• Stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Közigazgatási határon kívül érkezőknek 100% buszbérlet
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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 !

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: 2019.01.29. 10 óra
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.  188. sz. épület

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

KOLLÉGÁNKKAL ÚJ IDŐPONTOT!
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Elkészült a Schaeffler 
csoporthoz tartozó FAG 
debreceni üzemének új 
csarnoka, 500 szakembert 
várnak majd a fejlesztés és 
gyártás területére. A 80 mil-
lió euró értékű beruházás 
keretében felépült 22 000 
négyzetméteres épületben 
új eszközök, többek között 
a legújabb köszörűs tech-
nológiát használó gépek 
kapnak helyet. A jelentős 
kapacitásbővülésnek kö-
szönhetően az európai au-
tógyárakat – az új gyártóso-
ron megmunkálásra kerülő 
mérettartományban – a cég-
csoporton belül Debrecen 
látja majd el csapágyakkal. 
A vállalatcsoport Magyar-
országon LUK tengelykap-
csolók (váltóművek) gyár-
tásával foglalkozik Szom-
bathelyen, illetve a mostani 
fejlesztésben érintett, idén 
20 éves FAG telephelyen kü-
lönböző méretű és típusú 
csapágyak, valamint erőát-
viteli elemek készülnek, je-
lenleg több mint 1350 fő fog-
lalkoztatása mellett.(forrás: 
www.profession.hu)

Rekord a magyar gumiabroncspiacon
Rekord mennyiségű, összesen 3,1 millió darab gumiabroncsot értékesítettek Magyarországon a gyártói képviseletek. 
Tavaly 9,7 %-os növekedés volt a magyar gumiabroncspiacon az előző évhez képest. Az iparág belföldi értékesítésének 
és exportjának értéke tavaly már meghaladta az 528 milliárd forintot. A gumiabroncsipar iparágban foglalkoztatottak 
száma folyamatosan nő, közvetlenül mintegy 6 ezer, közvetve pedig több mint 15 ezer. (forrás: www.profession.hu)

A megőrzési kötelezett-
ség nem vonatkozik a mun-
káltatónál egyéb okból ke-
letkező iratokra, mint ami-
lyen az önéletrajz, a munka-
vállaló értékelése, az okta-
tásokon való részvételének 
dokumentációja. 

A munkaügyi iratokat 
akár fél évszázadig is őriz-
nie kell a munkáltatóknak 
egy 2018. december 23-án 
hatályba lépett törvény-
módosítás miatt az eddigi, 
kiállítástól számított öt év 
helyett – ugyanis a munka-
adóknak az öregségi nyug-
díjkorhatár betöltését köve-
tő öt évig kell megőrizni-
ük a jövedelemre vonatko-
zó dokumentumokat. Egy 
16 éves munkavállaló diák 
esetében így a várható meg-
őrzési idő 54 év lesz. (for-
rás: vg.hu)

Akár évtizedekig 
is meg kell őrizni a 
munkaügyi iratokat

500 új munkahely 
Debrecenben
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Jelentkezni lehet az allas@knauf.fr levelezési címre 
küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a tárgyban 

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

Amit kínálunk:  
• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria: évi bruttó 300.000 Ft
• Havi prémium: teljesítmény, jelenléti
• Stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Közigazgatási határon kívül érkezőknek 100% buszbérlet

KNAUF INDUSTRIES HUNGARY Kft. munkatársakat keres 
folyamatosan bővülő csapatába, az alábbi pozíciókba:

Termelési Asszisztens

Minőségirányítási 
technikus

• napi termelés felügyelete
• dolgozói ellenőrzések felülvizsgálata
• termelési dokumentumok frissítése
• termék auditok
• részvétel a folyamat és belső auditokban

Munkaidő: állandó délelőtt.

Feladatok:
• napi termelési adatok rögzítése (SAP, Excel)
• termeléshez szükséges eszközök beszerzése, kiosztása
• készletszint fi gyelés, leltár kontroll
• beszállítói megrendelések készítése és kiküldése
• beérkezések fi gyelemmel kísérése
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Remek munkalehetőség!
Szuper ajánlatunk van számodra!

Gyere hozzánk dolgozni!

Minőség biztosító cégként keresünk  
munkatársakat tevékenységünk ellátásához 
könnyű fizikai munkára MÓR és környékére.

Téged keresünk, ha szeretnél

- azonnal munkába állni
- egy hosszútávú, bejelentett munkahelyet
- kiemelkedően keresni, akár heti kifizetéssel
- azonnal kifizetett túlórát
- bónuszban részesülni
- igényes, ingyenes szálláson munka után pihenni
- hazautazási támogatást kapni
- egy szuper csapat tagja lenni

Magadra ismertél?
Akkor ne habozz, jelentkezz most az info@miell.hu e-mail  
címen vagy a +36 30 457 3987-es telefonszámon munkaidőben!

CSATLAKOZZ MAGYARORSZÁG EGYIK LEGLENDÜLETESEBB CSAPATÁHOZ!
LÉGY TE IS MIELL MUNKATÁRS!

www.miellquality.hu
hr@miellquality.hu

!

MiellQualitySzuperinfohirdetes79x135mm.indd   1 2019. 01. 18.   10:02
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Megyei és multinacionális  
cégek állásajánlatai közül válogathat

Minden 
héten!

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 

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

251133

 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

RAKTÁRI 
DOLGOZÓ

ELVÁRÁSAINK: megbíz-
hatóság, megfelelő szintű 
munkabírás, 2 műszakos 
munkarend vállalása
ELŐNY: raktári gyakorlat, 
szfvár-i vagy környéki lak-
hely, emelőgép és/vagy 
targoncavezetői jogosít-
vány, B kat. jogosítvány.

CNC 
GÉPKEZELŐ

ELVÁRÁS: CNC végzettség 
és/vagy gyakorlat, rajzol-
vasási ismeret és gyakorlat, 
igényes munkavégzés, 3 mű-
szakos munkarend vállalása
ELŐNY: gyártásban szerzett 
tapasztalat, emelőgépkeze-
lői végzettség, székesfehér-
vári vagy környéki lakhely
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GENERAL~PLASticS
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 11.

Felvételt hirdetünk az alábbi  
munkakörök betöltésére,   
2-3 műszakos munkarendben:

 operátor,
 fröccsöntő gépbeállító,
 szerszám karbantartó,
 fröccsöntő technológus,
 gépkarbantartó,
 anyagmozgató.

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem.
Munkabéren felüli juttatások:

- jelenléti prémium,
- ösztönző prémium,
- ajánlási prémium,
- hűség jutalom.

Családias 
légkör, tiszta 

környezet.
LEGYEN ÖN IS A MUNKATÁRSUNK!
Jelentkezés: 22/516-300 telefonszámon  
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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!

elérhetőségeink:

8000 székesfehérvár, Piac tér 8.
+36/22-506-498 • 20/967-3093 

www.manatwork.hu 
szekesfehervar@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.
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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
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Hirdessen Ön is 
nálunk!

Nyolc filmes hiányszak-
ma képzése indulhat el 
2019-ben a Magyar Nem-
zeti Filmalap támogatásá-
val. Március 1-ig pályázhat-
nak oktatási intézmények 
és szervezetek.A Magyar 
Nemzeti Filmalap várja a 
pályázatokat az oktatási 
intézményektől díszletraj-
zoló, kellékes és világosí-
tó szakma képzési progra-
mokra, illetve felvételve-
zető, naplóvezető, produk-
ciós asszisztens, rende-

zőasszisztens és vágóasz-
szisztens szakterületekre. 
A jelenlegi pályázatokkal 
magas szakmai színvona-
lú, intenzív és gyakorlato-
rientált képzéseket támo-
gat a Filmalap. A filmalap 
2016-ban kezdeményezte a 
filmszakmai képzési hozzá-
járulás bevezetését, amely a 
Filmipari Képzési Program 
forrása lett. A program célja 
a magyar filmipar szakem-
berhiányának megoldása, 
illetve a munkahelyterem-

tés. Ez idáig különböző ok-
tatási intézményekben, 16 
szakmában 21 képzés va-
lósult meg, többek között 
segédoperatőr, vágóasszisz-
tens, naplóvezető és story-
board rajzoló. A támogatott 
képzéseket közel 200 fiatal 
pályakezdő és pályamódo-
sító végezte el, legtöbbjük 
ma már a filmszakmában 
dolgozik, jelenleg is 80 fő 
jár támogatott képzések-
re. (forrás: www.professi-
on.hu)

Nyolc szakma oktatása indulhat el
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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
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Székesfehérvári 
cég keres 

víz-gáz-fűtés 
- szerelőket 

•  Üzemanyag vagy bérlet-
térítés. 

•  Kiemelkedő kereseti  
lehetőség. 

•  Szakmunkás bizonyítvány 
nem feltétel, elég a  
szakmai gyakorlat. 

Tel: 30/8590-746MECHANIKAI 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

23
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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
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TAPASZTALT AUTÓBUSZVEZETŐKÉNT váltásban gondolkodsz, vagy SZERETNÉL 
BEUGRÓS/ MÁSODÁLLÁSÚ SOFŐRKÉNT TISZTES KERESETRE SZERT TENNI?

NYUGDÍJAS ÉVEIDET AKTÍVAN TÖLTENÉD?
ESETLEG MOST KEZDED A SZAKMÁT és vonz a nagyvárosi közlekedés világa?

TÉGED VÁRUNK!
Feltételek: - D kategóriás jogosítvány +PAV I. vagy PAV II. engedély, GKI kártya

„NE MALMOZZ, BUSZOZZ”
GONDOLKODJ NAGYBAN, VEZESS 
CSÚCSKATEGÓRIÁS AUTÓBUSZOKAT
LEGYÉL TE IS A VT ARRIVA KFT. MEGBECSÜLT TAGJA INGYENES 

AUTÓBUSZVEZETŐ 
KÉPZÉS BUDAPESTEN

„B” VAGY „C” kategóriáról, álláslehetőséggel a 
tanfolyam elvégzését követően, kiemelt bérezéssel
JELENTKEZZ AMENNYIBEN:
 - elmúltál 21 éves ÉS 
- „B” VAGY „C” kategóriás jogosítványod legalább 2 éves

24
95
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VIDÉKIEKNEK INGYENES SZÁLLÁS BIZTOSÍTOTT

SZÜKSÉG ESETÉN INGYENES 
GKI KÉPZÉST BIZTOSÍTUNK.

JELENTKEZÉS: fekete.nikolett@pannonjob.hu
VAGY +36203299522

Székesfehérvári szerszámgyártó cég

CNC MARÓST és

HAGYOMÁNYOS 
ESZTERGÁRA

szakembert keres.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk 
iroda@szerform.hu vagy a

06-30/279 21 49 telefonszámon.

16
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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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A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

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

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

Árufuvarozó Kft.
Új munkatársak 

jelentkezését várja az 
alábbi pozíciókra:

Belföldi és
nemzetközi 
gépkocsivezető

Elvárások: 
•  „C”, „E” kategóriás

jogosítvány, PÁV, GKI 
vizsga.

Targoncavezető
elvárás:

 targoncavezetői 
engedély 

Jelentkezni: 
allas@gebe.hu • +36-30/868-6189 
8000 Székesfehérvár, Amerikai fasor 3/A-5.

G.E.B.E.

25
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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.

25
16

18
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Adj örökbe 
egy hangszert 
- felajánlásokat 
vár a Tálos Edit 
Alapítvány
A Tálos Edit Alapítvány keres 
és gyűjt, olyan régi, használa-
ton kívüli, padláson porosodó, 
esetleg sérült, rossz állapotú 
gitárokat, vonós, fa- és rézfú-
vós hangszereket, amelyeket a 
lehetőségekhez mérten felújí-
tana, majd ezt követően hátrá-
nyos helyzetű gyermekek zenei 
oktatásának elősegítésére osz-
tana ki. Bármilyen felajánlást 
szeretettel fogadnak! Akinek 
tehát van olyan régi, használa-
ton kívüli, padláson porosodó, 
esetleg sérült, rossz állapotú 
gitárja, vonós  vagy éppen fa- 
és rézfúvós hangszere, amely-
nek felajánlásával szívesen 
támogatná hátrányos helyzetű 
gyermekek zenei oktatását, an-
nak köszönettel várják jelent-
kezését. Bármilyen felajánlást 
szeretettel fogadnak!  (forrás: 
szekesfehervar.hu)

Rohanás a mindenna-
pokban, idegeskedés, 
fáradtság, elmaradt fel-
adatok, elveszett hobbi. 

Sokszor azt érezzük, az 
életünk egy mókuskerék, 
várjuk a hétvégét, a holna-
pot. Megfogadjuk, hogy töb-
bet alszunk, sportolunk, fi-
gyelünk magunkra, s ezen-
túl másként csináljuk. Végül 
mégis minden változatlan 
marad. De, hogyan tudnánk 
változtatni és feltöltődni, 
lendületet szerezni? Speci-
ális testmozgással, a jóga 
különböző módozataival, 
pilátesszel, tánccal és fit-
nesszel. Forró Barbara dip-
lomás szakedzőt, hatha és 
flow jóga oktatót kérdeztük 
a tökéletes testi, lelki feltöl-
tődésről és a jógatípusokról.

- A jóga mindenkié! 3 éves 
kortól 100 éves korig, alkat-
tól, nemtől, életszakasztól, 
betegségtől függetlenül min-
denkinek ajánlható. A jógá-
nak több típusa is ismert, a 
hozzájuk kötődő gyakorlatok 
más-más célt tűznek ki, más 
a célcsoportjuk. Mindenki 
maga döntheti el, melyik 
számára a legmegfelelőbb, 
mire van a szervezetének 
szüksége, hogyan tud feltöl-
tődni. A hatha jóga egy teljes 
rendszer, amelynek a test-

gyakorlatok (az ászanák), 
a légzőgyakorlatok, a tisz-
tító eljárások és a meditáció 
is része. A fizikai gyakorlá-
son van a hangsúly, az ásza-
nák tárházát szabadon hasz-
nálják, az óra felépítése, ami 
adott. Beindítja az öngyógyí-
tási folyamatokat a testben. 
Az egyetlen olyan mozgás, 
amely leviszi a vérnyomást, 
és egy sor különleges hatása 
van a szervezetünk működé-
sére. Átmozgatja a szalago-
kat, az inakat, és bár nem 
épít hatalmas izmokat, de 
tónusossá és erőssé teszi azo-
kat. Közvetlen hatása van 
az agyműködésre is, például 
javul a memóriánk, az ösz-
szpontosító képességünk és 
a test-tudat koordinációnk. 
Terápiás hatású, mert min-
den korosztálynak, minden 
alkatnak és nemnek meg-

felel mint mozgásforma, és 
bármilyen más sportot is ki-
válóan kiegészít. – mondta 
Forró Barbara.

A szakedző hozzátette; 
a női jóga hatha jóga alapú 
gyakorlás, a női harmóniá-
ért és egészségért. A női jó-
ga gyakorlása a női test és 
lélek különleges igényeire 
fókuszál. A női ciklus során 
a hormonok folyamatos vál-
tozásban vannak, és ezzel 
együtt folyamatos változás-
ban van a hangulat, az ener-
giaszint, nyitottság vagy épp 
az elzárkózás. Egy női jó-
ga óra éppen ezért nagyon 
megengedő: mindenki a sa-
ját ciklusának megfelelő di-
namikával merülhet bele az 
áramlásba. Ennek támoga-
tásaképp nem jellemző a szi-
gorú javítás ezeken a foglal-
kozásokon. A helyes légzés 

elsajátítása is hozzájárul a 
kiegyensúlyozott hormo-
nális működéshez, az ideg-
rendszer és ezzel az érzel-
mek stabilitásához. A kis-
mama jóga jóga hatha jóga 
alapú 90 perces gyakorlás, 
a várandósság 4. hónapjá-
tól ajánlott végezni. Legfőbb 
célja, hogy segítse az anyát 
ráhangolódni a kisbabája 
fejlődésére, saját testi-lelki 
változásai tudatos megélé-
sére. A jóga gyakorlásával a 
várandósság esetleges kelle-
metlen testi tünetei teljesen 
megszüntethetőek. A folya-
matos gyakorlás biztosítja a 
jó közérzetet. A szülés, va-
júdás során is a legnagyobb 
segítőnk, ha a figyelmünket 
befelé tudjuk irányítani, je-
len tudunk lenni belső tör-
ténéseinkben.(...folytatás kö-
vetkezik)  -mátay-

Jóga és fitnesz a fizikai és 
mentális harmóniáért 1. rész

Amikor már-már elhin-
nék az Alba szimpatizánsai, 
hogy kezd egyenesbe jön-
ni az idén eddig várakozás 
alatt szereplő kedvenc csa-
patuk, jön egy pofon, ami 
újra a negatív tartományba 
húzza gondolataikat. 

A legutóbbi körben éppen 
Kecskeméten „sikerült” ki-
kapnia 94-79-re. A nemzet-
közi porondon nincs baj, 
sőt, ott remekül helytáll a 
fehérvári egylet, hiszen az 
első csoportkörből  tükörs-

imán lépett tovább a FIBA 
Europe Cup sorozatában, s 
a másodikban is továbbju-
tásra áll. Az NB I-ben pedig 
mintha egy másik Alba pat-
togtatna. Egy olyan, ame-
lyik a 2. helyen álló Körmen-
det gálaműsorral, csaknem 
30 pont különbségű KO-val 
küldi haza, nyer a megle-
petéscsapat Jászberény és a 
több évtizedes mumus Sop-
ron vendégeként is, miköz-
ben simán elvérez Kapos-
váron, Debrecenben, hazai 

pályán pedig a PVSK-tól és a 
Pakstól kap méretes pofont. 
Ez még mindig nem a vi-

lágvége, de most már tény-
leg fogy a „levegő”, hazai 
pályán kötelező lesz hozni 

minden bajnokit, s idegen-
ből is kellenek a győzelmek, 
különben elúszhat a ráját-
szás esélye, ami óriási bla-
ma lenne, ezt mondani sem 
kell. Kedden újra EC meccs 
vár az Albára, a Balkan BC 
érkezik a Gáz utcai csarnok-
ba, majd szombaton (janu-
ár 26.) a bajnokságban a 3. 
helyen álló, pozitív megle-
petéscsapat, a Jászberény. 
Két hazai meccs, két nehéz 
derbi, amit kötelező hoznia 
az Albának!  -mátay-

Az Alba a bajnokságban újra rosszabbik arcát mutatta

Ramirez Kecskeméten nem tudta felrázni csapatát.  Fotó: Alba Fehérvár

Köztéri kincseink: Árpád-dombormű
Alkotó: Szakál Antal
Avatás: 2000
Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.Magazin
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Az idei évben is gálamű-
sorral ünnepelte a Magyar 
Kultúra Napját Székesfehér-
vár a Vörösmarty Színház-
ban. Az est folyamán Székes-
fehérvár polgármestere Dr. 
Cser-Palkovics András  átad-
ta a „Pro Cultura Albae Re-
giae” díjat, amit idén Székes-
fehérvár Közgyűlése Kom-
lósi József könyvtárosnak, 
intézményvezetőnek ítélt 
oda. A folytatásban Szirtes 
Edina Mókus énekesnő, he-
gedűs verskoncertjét hall-
hatta a közönség. Székes-
fehérvár polgármestere az 
esten köszönetet mondott 
a kulturális és oktatási in-
tézmények vezetőinek, és a 
kulturális élet területén te-
vékenykedő szakemberek-
nek, akik a hétköznapokon 
teszik a dolgukat azért, hogy 
a város kulturális élete és ez-
által a közösségi élete is fo-
lyamatosan fejlődni tudjon. 
Az átadandó „Pro Cultura 
Albae Regiae” díj kapcsán 
Székesfehérvár polgármes-
tere kiemelte, hogy a díjazott 

személyén keresztül min-
denkinek szeretnék megkö-
szönni azoknak a munkáját, 
akik hosszú évek óta teszik 
a dolgukat a mindennapok-
ban annak érdekében, hogy 
a kulturális életünk minél 
gazdagabb legyen. „A min-
dennapokhoz hozzátartozik 
egy város életében a kultúra, 
kulturális élet, a város intéz-
ményei, a délutáni, esti kul-
turális programok. Büszkék 
lehetünk Székesfehérvár kul-
turális életére és arra az ér-
tékrendszerre, amit ápolunk, 
de ez nem jelenti azt, hogy 
ne lennének további felada-
taink.” - fogalmazott Székes-
fehérvár polgármestere. (for-
rás: szekesfehervar.hu)

Szerda hajnali három óra-
kor kezdett szállingózni a hó 
Székesfehérváron és ekkor 
kezdte a Városgondokság az 
utak sózását és takarítását 
– tájékoztatott Griger Lász-
ló hóügyelet vezető. A hóe-
sés várhatóan délig hasonló 
intenzitással folytatódik. A 
Székesfehérváron a rendel-
kezésre álló géppark mintegy 
négy óra alatt képes végigjár-
ni a fő és tömegközlekedési 
utakat és nyolc-tizenkét óra 
alatt érnek végig a város teljes 

úthálózatán.  Az első ütem-
ben fő és tömegközlekedési 
útvonalak, gyűjtőutak síkos-
ságmentesítése történik meg 
és a különösen fagyveszé-
lyes, forgalmas útszaka-
szokat takarítják, a második 
ütemben a lakótelepi utak és 
a kertvárosok nagyobb for-
galmú utcái következnek, 
a harmadik ütemben pedig 
a kis forgalmú, családi 
házas övezeteket taka-
rítják. A negyedik ütem-
ben, igény esetén a kül-

területi, de lakott részeket ta-
karítják a hókotrók. A Városi 
Hóügyelet a 22/513-483-as 
telefonszámon érhető el. A 

házak előtti járdák takarí-
tása és síkosságmentesíté-

se, mint mindenhol az or-
szágban, Fehérváron is az in-
gatlantulajdonosok feladata, 
továbbá, a háztetőkről lez-
úduló hó eltakarítása és az 

esetleges balesetveszély 
jelzése is a tulajdonosok 
feladata. (forrás: szekes-
fehervar.hu)

A környezetvédelem és 
faültetés témájában tar-
totta meg második évér-
tékelő - egyben az idei 
esztendő tematikus ter-
veit is felvázoló - tájé-
koztatóját Székesfehér-
vár polgármestere. 

Dr. Cser-Palkovics And-
rás elmondta; a 2019-es év 
újabb zöldterület-növelő be-
ruházásokat hoz majd, és 
folytatódik a fa- és növény-
telepítési program is. El-
hangzott, hogy a városnak 
az Under2 nemzetközi kez-
deményezéshez való csat-
lakozása értelmében több 
környezetvédelmi és klíma-
védelmi vállalása van 2050-
ig. Ezek fő célja a CO2 kibo-
csátás csökkentése.

Székesfehérváron a Város-
gondnokság közel 80 ezer 
fát gondoz a közterülete-
ken, emellett végzi a faül-
tetéseket, metszéseket és a 
kivágásokat is. 2018-ban re-
kordmennyiségű, mintegy 
11.000 tő fásszárú növény 
került egy szezon alatt a szé-
kesfehérvári közterületekre. 
A polgármester elmondta, 
hogy a Közgyűlés 2017-ben 
elfogadta a fehérvári fiatalok 
„Ezer fa Fehérváron” elne-
vezésű kezde-ményezését. 
Ennek értelmében 2018-ban 
közel 1200 fát telepítettek a 
munkatársak, amely mellé 
170.000 tő egy- és kétnyá-
ri virág is elültetésre került 
a közterületeken. A sikeres 
kezdeményezés 2019-ben is 
folytatódni fog. Dr. Cser-Pal-
kovics András kiemelte: a 
városban nem csak a jog-

szabály által előírtak szerint 
ültetik a fákat, hanem általá-
ban a kötelezően telepítendő 
növények dupláját telepítik 
a szakemberek!

Elindult a szennyvíztele-
pen az a 1,5 milliárd forint-
ból megvalósuló biogáz-fej-
lesztés is, amely egy-fajta 
újrahasznosítással a szeny-
nyvíztelep energiaellátását 
hivatott majd biztosítani. A 
korszerű technológiát alkal-
mazó fejlesztés egyszerre 
eredményez komoly megta-
karítást és ad megoldást vá-
ros-üzemeltetési kérdések-
re. 2018-ban befejeződött a 
700 millió forintos kormány-
zati forrásból finanszírozott 
Sóstói Természetvédelmi 
Terület rehabilitációja is. A 
fertős jellegű 218 hektáros 
terület Székesfehérvár leg-
nagyobb egybefüggő zöld-
felülete, helyi és országos 
védettséget is élvez.

Dr. Cser-Palkovics András 
beszámolt a jövőben terve-
zett környezetvédelmi – fá-
sítást célzó beruházásokról 
is, amelyek a Fehérvár Tüde-

je – „Zöld város koncepció” 
fejlesztés részeként valósul-
nak meg. Az I. ütem a Palo-
tavárosi tavak sport- és rek-
reációs célú hasznosítását 
célozza meg, a másik a Fe-
hérvár Tüdeje II. ütem. 2019-
ben 1.248.410.236,- Ft érték-
ben valósul meg a program 
I. üteme, 93.157,5 négyzet-
méteren. Kialakítanak fő-
zőteret, színpadot, egy ki-
sebb játszóteret és sport-
pályákat, de fitneszparkot, 
KRESZ-tanpályát, valamint 
kutyafuttatót, és dirtbring-
aparkot is, ezzel együtt pe-
dig bővülni fog a zöldterü-
let. A szabadidőpark terüle-
tén akadálymentes vizesb-
lokk épül, valamint köz-
műfejlesztés valósul meg. 
A program II. ütemének egy 
része 32 ha belterületen va-
lósul meg. A 2018. december 
7-ei támogatói döntés alap-
ján 2 milliárd forint támo-
gatást nyert Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata. A projekt jelen-
leg előkészítési szakaszban 
van.  -mátay-

KRESZ-tanpálya, bringapark:  
megújul a Palotaváros tavak környéke

A Dornbirn otthonában is nyert a Volán.  Fotó: EBEL

A mögöttünk hagyott hét-
vége tökéletesen sikerült a 
Fehérvár AV19 jégkorongo-
sainak. Az osztrák nemzet-
közi pontvadászat, az EBEL 
alapszakaszának hajrájá-
ban előbb pénteken a re-
kordbajnok Klagenfurt ott-
honában nyertek Sofronék 
3-1-re, majd vasárnap este 
az egyik közvetlen rivális, 
a Dornbirn bázisát is bevet-
te, izgalmas meccsen, hosz-
szabbításban győzött 5-4-
re az 1 gólt és 2 gól-passzt 

jegyző Hári János vezérle-
tével. A gólokból Kuralt ket-
tőt, - Hári mellett - Luttinen 
és Erdély vállalt még egyet-
egyet. Ezzel a nagyon fon-
tos 2 ponttal a FAV19 4 for-
dulóval az alapszakasz zá-
rása előtt tartja a közvet-
len rájátszást érő 6. helyét, 
s legközelebb a sereghajtó 
Medvescak Zagrebet fogad-
ja - a nem mindig könnyű 
kötelező győzelem terhével 
- január 25-én 18.00 órakor. 
 -mátay-

Remek menetelésben 
vannak a Volán hokisai

Komlósi József vehette át a 
Magyar Kultúra Napján a díjat 

Folyamatosan dolgoznak a tiszta utakért
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BÚTORÁRUHÁZAXEL Szfvár, Mártírok útja 70-72. 
Vasárnap is nyitva!

ÓRIÁSI AKCIÓ a bemutató darabokra a készlet erejéig!
BÚTORAINKAT HITELRE IS MEGVÁSÁROLHATJA ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

Székesfehérvár, Mártírok útja 70-72.      Nyitva tartás: H-P: 9:00-18:00, Szo.: 9:00-14:00, V.: 9:00-12:00      Tel.:30/228-4520
Érvényes a készlet erejéig, vagy a feltüntetett akció végéig. Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazza. Az esetleges elírásokért, és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ÓRIÁSI AKCIÓ 

Szfvár, Mártírok útja 70-72. 

117 000 Ft helyett 
94 900 Ft

299 000 Ft helyett 
239 900 Ft

159 000 Ft helyett 
124 900 Ft

149 900 Ft helyett 
119 900 Ft

103 000 Ft helyett 
89 900 Ft

212 900 Ft helyett 
149 900 Ft

Ülőgarnitúrák és kanapék 10-15-20% árengedmény a bemutató darabokra!

(magasítással)

159 900 Ft helyett 
129 900 Ft

HITELRE IS!

Akció ideje: a bemutató darabokra 
vonatkozik, a készlet erejéig

25
13

01
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Az utolsó hely a Földön, ahol még nem járt senki
Ez az úgynevezett északi megközelíthetetlenségi sarka, ami a Jeges-tenger jégtakaróján található. Idén februárban 
egy 28 főből álló önkéntes csapat Jim McNeill veterán felfedezővel útnak indul, hogy beírják magukat a történelem-
könyvekbe, és elsőként érjenek oda a pontra. (forrás: www.sokszinuvidek.hu)

Szécsény számos történelmi büszkesége között az egyik 
legismertebb nevezetesség a városközpontban maga-
sodó tűztorony. 

A szemmel láthatóan is 
ferde építmény ugyan tu-
risztikailag jóval kisebb 
vonzerővel bír, mint a pi-
sai ferde torony, dőlésében 
viszont csak egy fokkal ke-
vesebb – három fok – mint 
toszkánai nagytestvéréé. So-
kan azt tartják, hogy a 2. vi-
lágháborúban a torony mel-
lett felrobbant bomba miatt 
süllyedt meg az egyik olda-
la. A hozzáértők szerint va-
lószínűbb, hogy az agyagré-
teg csúszása okozza, hogy a 
mai napig évente pár milli-
métert dől az építmény. Az 
országszerte ismert tűzto-
ronyban az elmúlt évtize-
dekben órásműhely és rá-
dióamatőr állomás műkö-
dött, majd hosszabb ideig 
zárva volt. 2004-től tűzvé-

delmi és tűzoltás-történeti 
kiállítás látható benne, aho-
vá egyszerre tíz embert en-
gednek fel egy-egy tárlatlá-
togatás alkalmából. A felső 
szintről a környék gyönyörű 
panorámája tárul a látogatók 
elé. (forrás: www.sokszinu-
videk.hu)

300 éves az ország 
híres ferde tornya

Közel 130 méter hosszú lombkorona sétányt épül a Jeli Varázskertben, az óriások erdejé-
ben. A sétányon 10 méteres magasságból ismerhetik majd meg a látogatók a Sziklás-hegy-
ségben honos fenyőritkaságokat. A mamutfenyők, óriás jegenyefenyők, homlokfenyők 
lombjában tett séta közben a Vasi-hegyhát madárvilága is megfigyelhető lesz. Az élmé-
nyeket egy csúszda is színesíti a kalandvágyó látogatók részére.A sétányhoz egy akadály-
mentesített völgyhíd is tartozik, melyen tolószékkel és babakocsival is lehet majd közle-
kedni. A beruházás előreláthatóan május közepétől nyílik meg a látogatók előtt. (forrás: 
www.sokszinuvidek.hu)

Lombkorona-sétány épül  
a Jeli Varázskertben

Az Alacsony-Tátrában ta-
lálható Košútka, Mýto, Tále 
és Jasná így könnyen elér-
hetővé válik mindazoknak, 
akik felszállnak a szomba-
ton, vagy vasárnap reggel Sal-
gótarjánból induló síbuszra. 
A járat hét helyen áll meg, 
a végállomás Krupavá lesz, 
illetve ugyanezen az útvo-
nal jön visszafelé is a busz. A 
négy síközpont közül Jasná 

Nízke Tatry Szlovákia legna-
gyobb sílétesítménye, amely-
nek 50 km hosszú sípályája, 
DC snow parkja és freeride 
zónái is vannak, de van le-
hetőség éjszakai síelésre is. A 
járatot március 24-ig üzemel-
tetik majd, a jegy ára 7 euró 
lesz. A hétvégi napokon in-
duló járatokra előre kell fog-
lalni a helyet. (forrás: www.
travelo.hu)

Könnyebb lesz elérni a 
szlovák sípályákat

A mohácsi busójárás meg-
újuló hagyományát bemu-
tató kiállítás nyílt Poklade 
címmel a budapesti Hagyo-
mányok Háza Kallós Zoltán 
termében. A március 5-ig 
nyitva tartó tárlaton a láto-
gatók betekintést kapnak az 
UNESCO által szellemi kul-
turális örökségként elismert 
busójárás világába. A kiállí-
táson megtekinthetők lesz-
nek Kolbe Mihály grafikus 
és festőművész farostlemez-

re készített busó témájú al-
kotásai, amik egy mohácsi 
maszkfaragó mester saját 
gyűjteményéből származ-
nak. A mohácsi Kanizsai 
Dorottya Múzeumból és a 
helyi Népi Iparművészek-
től érkező tárgyak segítsé-
gével az érdeklődők párhu-
zamot állíthatnak múlt és 
jelen között, megismerhetik 
a hagyomány régi és megú-
jult elemeit. (forrás: www.
travelo.hu)

Busók szállják meg a 
Hagyományok Házát

Utazás
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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.

Apró

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000

TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁS
30/977-1860 24

61
47

Redőny akció!  
20-40% kedvezménnyel
hőszigetelt és motoros redőny, 

reluxa, szalagfüggöny,  
szúnyogháló, napellenző  

gyártása, szerelése, javítása. 
Nyugdíjasoknak további kedvezmény! 

(Az akció január 1–30-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

24
83

50

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

22/504-434

Készítse fel autóját 
a hideg, téli időre!

Őszi-téli forgalom 
átvizsgálási csomagunkkal 
nem érheti kellemetlen 
meglepetés!
Érdeklődjön 
szervizünkben!
Az akció visszavonásig érvényes!

25
09
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REDŐNY
árnyékolók gyártása, 

szerelése, javítása rövid 
határidővel!

Gurtni, zsinór csere!
06-30/703-2558 
www.albaroll.hu

25
04

03

Villanybojler tisztítás, javítás, csere.  
Duguláselhárítás, csatornatisztítás.  

06-70/203-8571 234702

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés 

egész megyében 
30/977-1860 24

61
43

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

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

Tel.: 06-30/505-5249

45% kedvezménnyel 2019.01.31-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,

roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés

24
88

19

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

67
75

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000 24

57
76

SzobafeStéS-MÁzoLÁS,  
burkoLÁS, VILLaNYSzereLéS, 
LakÁSok – hÁzak  

teLjeS feLújítÁSa, építéSe  
30/424-6074 20

04
00

16
40

55

Dugulás-elhárítás
falbontás nélkül

0-24 óráig hétvégén is.
tel.: 06-30/723-6890

24
03

90

INGATLAN

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

336.000 Ft

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

Heti akció:  

ALBA GRÁNIT

Akció ideje: 2019.01.24-2019.01.31-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

25
12
92

Almássyn 2 szobás erkélyes gázfűtéses 
lakás 21.000.000Ft www.otlethazingat-
lan.hu Kód:S2878 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*51412*

Budapesti lakást vásárolnék sürgősen 
saját részre, készpénzért azonnal! Ma-
gánszemély! 20/911-1411.

*49569*

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

*51411*

Öreghegyen 1,5 éves cirkós, nappali +4 
szobás, Püspökkertben újszerű, nappali +3 
szobás, szép kerttel, Móricz Zs.u. 25 mé-
ter széles telken, 3,5 szoba, 2 garázs, Sár-
bogárdon 4 szobás, egyszintes ház 11,5MFt 
tel06-30/353-6204

*51435*

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

*68244*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Sárkeresztesen, 2 szobás, tégla, jó állapo-
tú családi ház eladó. Irányár: 17,5 M Ft. Tel: 
+36-30/215-2003

*51357*

LAKÁSELADÁS

Székesfehérváron 75 nm-es földszinti tég-
lalakás, garázzsal, terasszal eladó. Tel:06-
30/943-3658

*50278*

LAKÁSKERESÉS

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

*26781*

Magánszemély vásárolna kb 60 -70 nm 
belvárosi panel lakást tel:06-30/575-7773

*49831*

ALBÉRLET

Sarló u-ban 1,5 szobás lakás nemdohányzó 
párnak kiadó tel:30/394-6295

*51022*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Balaton vízparti nyaraló eladó Zánkán. Saját 
stég #28212452 ingatlan.com, 06-20/376-
0567

*50733*

ÜZLET, IRODA

Kelemen B. u. 41. alatt nem utcára nyíló 
17nm-es helyiség kiadó. Érd: 06-20/959-
6968

*46589*

Sütő utcai fodrász üzletbe, kéz és láb ápo-
lónak munkaasztal bérbe adó. Tel:06-
22/323-469

*49948*

Székesfehérváron, Kelemen Béla ut-
cában, forgalmas helyen, felújított 65 
nm-es üzlethelyiség kereskedelmi célra 
(Dohánybolt, Italbolt, vendéglátó üzlet 
stb.) hosszú távra kiadó. Érd:70/770-
4122 délutáni órákban

*49036*

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

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

*46386*

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*

MOTORKERÉKPÁR

Vásárolnék min. 500-CM3-es nagymo-
tort, nagyléptékű részletfizetéssel. Érd:06-
20/446-9308

*47820*

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Horgásztársunk! Szondi Gy.HE ügy-
félfogadása (Kelemen B. u.85) megváltozott: 
01.01-03.31: 17-19-ig minden szerdán és 
csütörtökön. 04-01.-09.30: 17-18-ig min-
den szerdán.

*48688*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*46420*

Csempézést, járólapozást, laminált 
parkettázást vállalok 06-30/641-0735

*35157*

Fa -műanyag redőnyök -reluxák -rovar-
hálók készítése, javítása. Nyári László 06-
22/338-536, 06-30/3483-370.

*49127*

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

*50902*

Kémény bélelés, felújítás bontás nél-
kül, garanciával. Cserépkályha forgal-
mazás, építés. www.szucs.kemeny-
cserepkalyha.hu, 06-70/427-0742

*47824*

Kőműves, ács, festő munkákat, burkolást, 
bontást vállalunk 06-30/364-9408

*25885*

Lapostetők, garázsok szigetelése, tiszta-
sági festés, laminált parketta rakás. Érd:06-
70/6455-572

*50421*

Magas áron vásárolok könyveket, bi-
zsut, gyöngyöket, nemesfémet, órákat, 
régi pénzeket. 0620/556-7141.

*50809*

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

*69294*

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

*67856*

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

*46510*

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

*88549*

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*

Vállalunk köműves munkát, gipszkartono-
zást, hideg -meleg burkolást, festés -mázo-
lást. Azonnali kezdés. Tel:06-30/9860-694

*49731*

Vállalunk kőműves munkát, hőszigete-
lő vakolást állvánnyal együtt, gipszkartono-
zást, festést-mázolást azonnali kezdéssel. 
06-20/809-8265, 06-30/657-6830

*50248*

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

*45207*

Víz gáz fűtés szerelést, szennyvízbeköté-
si munkát vállalok, alvállalkozóként is. 06-
20-4057880

*49607*

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

A Digitas Kft szervizes-szerelő munka-
társat keres Zsámbékra. Műszaki beál-
lítottságú és szerelési tapasztalattal bí-
ró, B kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező, környezetére és munkájára igé-
nyes személy jelentkezését várjuk: 
marketing@digitas.hu-ra.

*47987*

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

*24893*

· 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

• Úrhidán 1 ha területen, 110 m2-es 
családi ház borospincével eladó: 65 M 
Ft. Tel.: 70/412 5115
• Belváros közeli 4. em.-i, 1+2 szobás, 
azonnal költözhető lakás eladó: 19,6 M 
Ft. Tel.: 70/716 9850
• Sóstó-II-n 500 m2-es telekrész 
eladó, önálló családi ház építésére: 8 
M Ft. Tel.: 70/716 8580
• Vezér utcáknál új építésű, 2-4 szobás 
lakások eladók: 38,8 - 61,1 M Ft. Tel.: 
70/469 3370
• Úrhidán 77 m2-es, 2+1szobás 
családi ház pincével, garázzsal eladó: 
21,8 M Ft. Tel.: 70/412 5115
• Palotavárosi 1. em-i 2+2 szobás, 
azonnal költözhető, lakás eladó:24,8 
M Ft. Tel.:  70 716 9850
• Bodajkon, a Bányász ltp-en 132 
m2-es üzlethelyiség eladó: 10 M Ft. 
Tel.: 70/716 8580
• Belvárosi felújítandó, fsz.-i, 113 m2-
es, 3 szobás tégla lakás eladó: 16,9 M 
Ft. Tel.: 70/469 3370

25
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Az Adapt Kft TARGONCÁSOKAT keres, 
Győrbe, Tatabányára, Oroszlányba, 2-3 mű-
szakos munkarendbe, versenyképes fize-
téssel, szállásssal és heti hazautaztatással. 
Tel: 06-70/882-2105

*51205*

Berger Szerkezetépítő Kft. (Mezőfalva) ke-
res ácsot, betanított ácsot, kőművest, se-
gédmunkást folyamatos munkára. Tel.: 
06/20-912-1146.

*86205*

Budapesti út- és közműépítési munká-
ra keresünk gyakorlott munkavállalókat ki-
emelt fizetéssel. Művezető, kotrógépkeze-
lő, építőipari szakmunkás betanított mun-
kás munkakörökbe. Komplett brigádok je-
lentkezését is várjuk. Jelentkezés telefo-
non: +36/70/639-3525, e-mail: nyudut@
nyudut.hu

*46458*
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CERAGEM MASSZÁZSÁGY ÉS 
BIOPTRON LÁMPA HASZNÁLATÁVAL.

GERINC- ÉS FÉNYTERÁPIA

8000 Székesfehérvár, Ősz utca 4. 
Bejelentkezés: 0620/439-4547  

Nyitva tartás: Hétfő, csütörtök, péntek 9.00-16.00-ig

Üzlet nyitás: 
2019.02.04.

25
09

21

Konyhakész tűzifa akció 
garantált mennyiség és minőség. 

Akác, bükk, cser, tölgy (száraz éger) 
12 ömlesztett m3-től ingyenes, 

pontos megbízható házhoz szállítás.
15.000 Ft/m3-től–16.000 Ft/m3-ig 

 tel.: 06-70/587-7593 EUTR: AA6249157

25
14

30

Ingatlan referenst  
felveszünk.  

Szolgálati autó, laptop, telefon,  
iroda biztosított.  

Jelentkezéseket a kiadóba “Profizmus” jeligére.
21
60
00

BÚTORÁRUHÁZAXEL Szfvár, Mártírok útja 70-72. 
Vasárnap is nyitva!

Székesfehérvár, Mártírok útja 70-72.      Nyitva tartás: H-P: 9:00-18:00, Szo.: 9:00-14:00, V.: 9:00-12:00      Tel.:30/228-4520
Érvényes a készlet erejéig, vagy a feltüntetett akció végéig. Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazza. Az esetleges elírásokért, és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

BÚTORAINKAT HITELRE IS MEGVÁSÁROLHATJA ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!HITELRE IS!

KONYHÁK HATALMAS VÁLASZTÉKA

Konyha felmérés, tervezés, szállítás és szerelés

25
13

03

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat, minőségellenőröket ke-
resünk sárvári munkahelyre, autóipa-
ri alkatrészeket gyártó partnerünkhöz. 
Hosszútávú munkalehetőség, kiemel-
ten magas bérezéssel (Nettó: 1.600 Ft 
órabér), 50 km-es körzetből 100%-os 
utazási költségtérítés, távolabbról érke-
ző kollégáknak igényes díjmentes szál-
lás biztosított. 06-70/527-2554, fem-
munka.eu@gmail.com (Cor-TexEuro 
Kft.)

*51029*

Csarnoképítő székesfehérvári cég 
munkatársakat felvesz, homlokzat és 
tető trapézlemez burkoló munkakörbe. 
Fiatalabb korosztály betanítását vállal-
juk. Érdeklődni: 8-16 óráig hétköznap 
06-30/604-0108

*48116*

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*

Csinos táncosnőt keresek 18-
30 éves korig. Nettó 2.000 euro/
hó. +36/70/292-5264, Tolmács 
+36/70/367-3796

*48011*

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*

Kőművest keresek belső munkákra tel:06-
30/364-9408

*47558*

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*

Szakácsnőt keresek azonnali kez-
déssel osztrák síparadicsomba 45 
éves korig. Ügyes fiatal hölgyek dol-
gozhatnak konyhai kisegítőként, szo-
balányként. Szezonvégéig, április 10-
ig. Fizetés 1.800-2.000 euró. Tolmács 
+36/70/367-3796

*48002*

Székesfehérvári fuvarozó vállalkozás ke-
res beugrós sofőrt „BE” vagy „CE” kate-
góriával 3,5T nemzetközi autószállításra. 
Tel:06-30/993-5065

*50445*

Székesfehérvári munkavégzéssel pénzügyi 
területre vezetőt keresek. Elvárások: szak-
mai tapasztalat hitel és biztosítás területén, 
érettségi, diploma előny. Szakmai csoport 
esetén egyedi kiemelkedő jövedelem. Ön-
életrajzot a penzintezetiallas@gmail.com-
ra várom.

*49153*

Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, egy 
műszakos munkarendbe, azonnali kezdés-
sel, betanított munkásokat keresünk! Je-
lentkezni a betanítottmunka16@gmail.com 
címen vagy a 06-20/2346272-es telefon-
számon lehet!

*48134*

Tokodi fuvarozó cég keres C, E kategóriával 
GKI kártyával rendelkező gépkocsivezetőt 
kiemelt bérezéssel, hetelős munkára nyer-
ges billencsre és önkihordósra. 30/2251946

*50802*

OKTATÁST VÁLLAL

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üz-
letvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. 
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

*45801*

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

*51404*

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*

Idős gondozást vállal ápolónő referenciával. 
06-20/376-0567

*50728*

Nyugdíjas férfi telephely őrzést vállal va-
gyonőri igazolvánnyal 800-900Ft órabér. 
Tel:06-20/272-5107

*50384*

TÁRSKERESÉS

Fényképes, 20 éve sikeres, sok ezerfős Szi-
várvány Társkereső azonnali választási lehe-
tőséggel minden korosztálynak. szekesfe-
hervar.ctk.hu Tel: 06-20/444-2971

*45563*

Keresek mint nő, női társat programokhoz, 
szabadidő értelmes kitöltésére 44nagy44@
gmail.com

*51089*

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

*71083*

VEGYES

Eladó automata mosógép, mikró, Hot Pen, 
villany írógép, bakelit lemezek. 06-20/2614-
727

*50513*

Hagyatékot veszek, lomtalanítást, sitt el-
szállítást, kerti munkát vállalok. Tel:06-
20/3412-013

*50396*

Ipari ezülst, platina, palládium felvá-
sárlása. Helyszíni kézpénzfizetéssel. 
Tel.:06-30/496-6417

*49576*

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, Pio-
neer, Syngenta januárban akciósan 
rendelhetők házhozszállítással. www.
kukoricavetomag.hu Tel.:06-20/980-
4449

*51463*

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

*80068*

Magas áron vásárolok mindenféle régisé-
get, dunnákat, párnákat, hagyatékokat. Tel.: 
06-30/875-8821

*50290*

Megbízható magyar ember, lomtalanítást, 
házkiürítést, fémszerkezetek bontását vál-
lalja. Fémhulladékát elszállítom. Tel:06-
30/677-8988.

*46609*

Mozgó méh házhoz megy! Legmaga-
sabb áron felvásárol: vashulladék, vasle-
mez, akkumulátor, egyéb fémhulladékot. 
06/30/367-6206

*48301*

Siesta gázkályha gázpalackkal eladó 
tel:0620/9866-702

*47633*

Száraz akác és vegyes kemény tűzi-
fa 12000Ft/m3. Hasítva, szállítással. 06-
30/306-8268 (AA5999451)

*50820*

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

*48298*

BÚTOR

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

*67856*

2 személyes rekamié ágyneműtartós, do-
hányzó asztal, ebédlő asztal székekkel eladó 
tel:06-20/257-9827

*49230*
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szükséges: 
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Aura Hidromasszázs Stúdió • 8200 Veszprém, Török Ignác utca 4. • www.auraspa.hu • …wellness felsőfokon
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HOL KERESSÜNK MUNKÁT?
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EGYETEMET

VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

EGYETEMEK

ÁLLÁS OKTATÁS SZAKKÉPZÉS

SzékeSfehérvár éS környéke 2018. Szeptember
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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
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business Hogyan írjak önéletrajzot, 
Hogyan írjak önéletrajzot, 

ha értékesítő vagyok?Hogyan írjak önéletrajzot, 
ha értékesítő vagyok?Hogyan írjak önéletrajzot, gyermekvállalás és karrier?ha megszólal a vészcsengő…

a megszólal a vészcsengő…

KEZDŐDJÖN NÁLUNK A JÖVŐD!

CSATLAKOZZ A DENSO 

SZÉKESFEHÉRVÁRI CSAPATÁHOZ!

Keresse a mérkőzéseken 
és a terjesztési pontokon!

Web: WWW.DENSOCAREERS.EU

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

Cím: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

SZÉKESFEHÉRVÁRI CSAPATÁHOZ!

Nyitott pozícióink:

 Termelési Operátor
INGYENES!A MARATON LAPCSOPORT JÉGKORONG-MAGAziNJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI

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

25
16
16



      2019. január 24.Székesfehérvár és körzete Szuperinfó16

16
40

85

SZÉN-DIOXID 
KABIN TERÁPIA 
ÉRSZŰKÜLET 
KEZELÉSÉRE

DR. Mikola MOFETTA

www.drmikolamofetta.hu

KABIN TERÁPIA KABIN TERÁPIA KABIN TERÁPIA KABIN TERÁPIA KABIN TERÁPIA 

www.drmikolamofetta.huwww.drmikolamofetta.huwww.drmikolamofetta.hu

Székesfehérvár, 
Károly János u. 43.
Tel.: +36 30 993 2316

25
12

95

TŰZIFA

Telephely: Székesfehérváron a 
(volt) Vörösmarty Tsz. területén. EU

TR
. a
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no
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tó

sz
ám

: A
A

58
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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
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ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 4.
www.albatuzifa.hu

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

AKáC TŰZIFA
20.500 Ft/ömlesztett m3 ártól 

SZárAZ KőrIS  
22.500 Ft/ömlesztett m3 ártól

KALodáS SZárAZ TŰZIFA  
45.000 Ft/kaloda

EU
TR
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: A
A5
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CSeh LedvICeI dIóSZén
5.600q  56Ft/kg

MáTrAI BArnASZén
3.100q  31Ft/kg

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

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

A szeneknél a kg-os áraknál kérünk ja-
vítást. A Ledviceinél 54 Ft/kg, A Mátrai 
pedig 31 Ft/Kg. 
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B53 Fürdőszobaszalon
Székesfehérvár, Berényi út 53 Tel.:70/770-53-01

www.b53.hu   Nyitva: K-P: 9-17    Szo: 9-12

Amit nálunk megtalálsz:
•  trendi  

burkolatokat
•  design  

szanitereket
•  profi  

szaktanácsadást

•   időtálló,  
modern kültéri  
burkolatokat

•  2 cm vastag 
teraszlapokat

•  tartós ragasztási 
rendszereket

és sok-sok segítséget….
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Móricka büszkén újságolja a mamájának:
-  Anyu, öt legyet ütöttem agyon az előbb. Két 

hímet és három nőstényt.
-  És hogyan tudod ilyen pontosan megkülön-

böztetni őket?
- Hát kettő az asztalon ült, míg három a tükrön. 

vicc

VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és Szolgáltató Kft. 
Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

FOLYAMATELLENŐR/MINŐSÉGELLENŐR
RAKTÁROS

MŰSZERÉSZ
ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Amit kínálunk:
• Versenyképes � zetés
•   Kedvező juttatási csomag (műszakpótlék: du-15%, éj-30%; 

havi mozgóbér: az alapbér 10 %-a; éves bónusz: 84.000Ft; 
alapbéren felüli havi munkaköri pótlék: 10%-tól - 25%-ig; 
szociális, sport és kulturális lehetőségek; iskolakezdési támogatás; ingyenes 
orvosi vizsgálatok; stb…)

• Munkatárs ajánlási bónusz: 65.000Ft
• Ingyenes szerződéses járatok; útiköltség támogatás
• Premizált dolgozói ötletrendszer
• Tiszta, kulturált, modern, klimatizált munkakörnyezet, jó munkahelyi légkör
•  Határozatlan idejű munkaszerződés, biztos háttérrel rendelkező stabil munka-

hely, hosszú távú, munkalehetőség

Új gyártócsarnok, biztos háttér!

  Határozatlan idejű munkaszerződés, biztos háttérrel rendelkező stabil munka-
hely, hosszú távú, munkalehetőség

Új gyártócsarnok, biztos háttér!

Munkavégzés helye: 

Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal a következő e-mail címen: 

humanpolitika@veas.videoton.hu
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