
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. február 7., 6. hét

Állás hirdetések: 
4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. oldal

A két legfontosabb szervezet összevonásával csúcsparancsnokság jött létre…  3. oldal

Fehérvár a honvédelem bázisaFUVAROZÁS
KISTEHERGÉPJÁRMŰVEL 
platós - billencsfuvart vállalok.
Megbízhatóság- kedvező tarifa

T.: 20-576-8530, 20-576-8666

25
13

74

TŰZIFA 

EU
TR

 a
zo

no
sí

tó
: A

A
58

79
96

4

Keményfa  
briKett 

30% 
kedvezménnyel!* 

* min. 100 kg rendelése esetén

Ajánlat érvényes: 2018.02.07.-03.15.

Szfvár, 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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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
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CSeh LedvICeI dIóSZén
5.980q  59,8 Ft/kg

MáTrAI BArnASZén
3.100q  31 Ft/kg

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

TŰZIFA  sZén
06-20/503-0022,06-20/4444-947 
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Székesfehérváron a volt 2-es 
ruháspiac üres területén 
8000 Szfvár, Selyem u. 1. 

Alma: 1 láda, 8 kg ára: 
1.600 Ft/láda E.ár: 200 Ft/kg

Körte: 1 láda, 8 kg ára: 
1.600 Ft/láda E.ár: 200 Ft/kg

Időpont: 2019.02.09.,16. és 23., szombat 8-11 óráig
Tel.: 06-20/390-4535, 06-20/945-0408

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Birsalma: 1 láda, 5 kg ára: 
1.800 Ft/láda E.ár: 360 Ft/kg

ALMA, KÖRTE ÉS BIRSALMA VÁSÁR
Alma:
1.600 Ft
Körte:
1.600 Ft
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TŰZIFA

Telephely: Székesfehérváron a 
(volt) Vörösmarty Tsz. területén. EU
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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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Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros
Gyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül
✓ soha többé ajtókat festeni
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros
Gyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül
✓ soha többé ajtókat festeni
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu
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A SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖFÉM ipari park területére keresünk

GÉPKEZELŐKET

INGYENES céges járatok több irányból
Negyed éves és karácsonyi bónuszok    

FIZETÉSI ELŐLEG!
Kiemelt ajánlói program

(fizetés kiegészítési lehetőség)

Alapbér: br. 212.000 Ft
Átlag kereset:  br.258-286.000 Ft a
kiemelt műszakpótlékokkal (akár 49 %)

06 20 915 59 94
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Ács, tetőfedő, 
bÁdogos

Régi tető felújítás,  
bádogos munka,  

ereszcsatorna,  
cserepes lemez, 

 új tetőszerkezet. 
Hívjon bizalommal! 

06-70/2897-876,  
06-20/2460-548☎
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HORVÁTH SÍRKŐHORVÁTH SÍRKŐ
SÍREMLÉKEK 
TAVALYI 
ÁRAKON!
Saját termékekkel, 
nem kínai sírkövekkel 
dolgozunk.

Tel.: 20/9756-229; 20/325-3391
22/452-040

Facebook: Horváth Sírkő

dolgozunk.dolgozunk.

Tel.: 20/9756-229; 20/325-3391

1-es GRÁNIT 
SÍREMLÉK
TÖMÖR KERETTEL,
LEFEDVE
Teljes kivitelezéssel:
270.000 Ft-ért! 25
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TŰZIFA és SZÉN
AKÁC, CSER, TÖLGY

Szfvár, Vásártéri u. 1.DBK Tüzép
Nyitva: H-P: 8-16.
T.: 22/338-484
szekesfehervar@dbk.hu
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      2019. február 7.Székesfehérvár és körzete Szuperinfó2

Fehérvár
Kalauz

Szfvár., Pozsonyi u. 23. 
(20) 4 574 754, (22) 726 123

Csíksomlyó: út a Búcsúra és a pápalátogatásra is

56 „magyaros” 
kulturális körút, túraprogram és 

egynapos kirándulás a 
Kárpát-medencében és 

Közép-Európában!

www.csillagosveny.utazas.hu

56 „magyaros” 
kulturális körút, túraprogram és 

egynapos kirándulás a 
Kárpát-medencében és 

Közép-Európában!
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Részletek az üzletben. Az árak az áfát tartalmazzák. 
Tel.: 20/356-4495, Fax: 22/389-007, Nyitva tartás: H-P: 900-1800, Szo: 900-1300. 

e-mail: butorhaz@szivarvanynet.hu web: www.fehervarbutorhaz.hu

FEHÉRVÁR BÚTORHÁZFEHÉRVÁR BÚTORHÁZFEHÉRVÁR BÚTORHÁZ
Szfvár, Őrhalmi u. 9.

RENDELJE MEG BÚTORÁT MÉG TAVALYI ÁRON!RENDELJE MEG BÚTORÁT MÉG 

2M blokk konyhák ajándék 
mosogatótálcával már 

79.900 Ft-ért

2M blokk konyhák ajándék 2M blokk konyhák ajándék 2M blokk konyhák ajándék 

TAVALYI ÁRON!

Rugós kanapé 
55.300 Ft

2M blokk konyhák ajándék 2M blokk konyhák ajándék 2M blokk konyhák ajándék 2M blokk konyhák ajándék 
Franciaágyak már 
49.900 Ft-ért
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A képek csak illusztrációk!
255887

MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!

250-es gardróbok már 
103.800 Ft-ért

MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!MINDEN, AMI BÚTOR!

Szekrénysorok már 
99.000 Ft-ért

A képek csak illusztrációk!
A képek csak illusztrációk!

Bővíthető étkező 
6 székkel 83.000 Ft

Tollpihe Meseíró Klub
Ha különleges világodat papírra vetnéd és megosztanád mással is, de nem tudod, hogy állj neki, 
akkor irány a Tollpihe íróklub. Február 9-én Benkő Andrea szerkesztő-műsorvezető tart meseíró 
klubot a Gárdonyi Géza Művelődési házban 10 és 12 óra között. A részvétel ingyenes. (forrás: 
teleelettel.hu)

A Tóparti Gimnázium és 
Művészeti Szakgimnázium 
minden évben megrende-
zésre kerülő szakmai tárla-
tát február 15-ig, 8 és 16 óra 
között láthatja a közönség az 
iskola aulájában. A hagyo-
mányos kiállítás anyagát 
a művészeti tagozatra járó 
diákok munkáiból válogat-
ták. Az iskola gazdag, szín-
vonalas téli tárlata mindig a 
művészetis diákokról szól, 
amelyen minden tagozatos 
tanulónak szerepel egy-egy 
alkotása. A látogatók figye-
lemmel kísérhetik a grafikus, 
a kerámia- és a textilműves 

tanszak diákjainak munkáin 
a szakmai fejlődést, és sokat 
elárul az alkotókról, hogy ép-
pen melyik elkészített dara-
bot ajánlották fel a kiállítás-
ra. „A kiállított munkák a di-
ákjainkból áradó tehetségről, 
szorgalomról árulkodnak, az 
alkotások gyönyörködtetnek, 

kedvesek, újszerű techniká-
val készültek.” - tette hozzá 
az igazgató, aki elismerését 
fejezte ki a tárlat elrendezé-
se iránt is, amelynek segítsé-
gével még élményszerűbbé, 
befogadhatóbbá válik a kiál-
lított anyag. (forrás: szekes-
fehervar.hu)

Február 15-ig látható a Tóparti Gimnázium 
hagyományos téli tárlata

2019. február 09-én (szom-
baton) Sütheő László új köny-
vének bemutatójára invitál-
ják az érdeklődő közönséget. 
A Játékfesztiválokról már jól 
ismert egyedi készítésű táb-
lás játékait nem csak szóban 
ismerhetik meg, hanem ki 
is próbálhatják őket egy iz-
galmas játszóház keretében. 

Mindenkit szeretettel várnak: 
fiatalokat és fiatal lelkületű 
felnőtteket egyaránt, hiszen 
a játék örök! Mottó: „Nem 
azért felejtünk el játszani, 
mert megöregszünk, hanem 
azért öregszünk meg, mert el-
felejtünk játszani” G.B. Shaw. 
A részvétel ingyenes és min-
den korosztály számára aján-

lott :) Ha a bemutatott könyv 
elnyerte valaki tetszését, a 
múzeumi boltban meg is vá-
sárolhatja azt hétfő kivételé-
vel minden nap 17:30-ig. (for-
rás: teleelettel.hu)

Játék- és könyvbemutató

2019-ben február 15. és 
17. között nyolcadik alka-
lommal ad otthont Székes-
fehérvár központi része, 
a Palotai kapu tér a Toros 
Pálinkafesztiválnak.

Az eseményre tavaly is 
majd száz kiállító akkredi-
tálta magát: A hazai húsipa-
ri kistermelők, pálinkafőz-
dék és kézműves gasztronó-
miai különlegességek legja-
va lesz jelen a fesztiválon. 
Valamikor a fesztivál szü-
letésének idején robbant ki 
a hazai gasztroforradalom, 
melynek eredményekép-
pen ma már a városlakók 
is ismerik és keresik a ma-

gyar vidék hagyományos, 
kézműves gasztronómiai 
termékeit, kedvelik és ál-
doznak a minőségre. Erre 
az igényre reflektál a To-
ros Pálinkafesztivál, ami 
a gasztrokultúra fejlődésé-
vel párhuzamosan válhatott 
évről-évre egyre nagyobb 
– kiállítói és látogatói – lét-
számú eseménnyé. A kuli-
náris repertoár szélesedése, 
a növekvő látogatószám tet-
te lehetővé azt is, hogy nap-
jainkra a rendezvény kultu-
rális műsorkínálata is fel-
nőtt a város meghatározó 
fesztiváljaihoz. (forrás: te-
leelettel.hu)

VIII. Székesfehérvári Toros 
Pálinkafesztivál
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Nails&Beauty a Skálában 
-Székesfehérvár-

Ragyogni élmény!

NAILS & BEAUTY SHOP
Skála - Székesfehérvár

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

Lepd meg magadat 
vagy vendégeidet az új 

Punch&Love LacGel+ 
kollekcióval 5db 8ml 

díszdobozban 

9.900 Ft-os áron!

Készülj velünk 

a Valentin 
napra! 25
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A kölcsönt a BÁV Zrt.stratégiai partnere a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

HEGE HEGE HEGE 
GOLDGOLDGOLD

ékszerüzlet
ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAK TAGJA.

Lepje meg kedvesét 
Valentin nap alkalmából 
egy csillogó ékszerrel, 

elérhető áron!

GOLDGOLDGOLD
ékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 

GOLDGOLDGOLD
ékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 

Valentin nap alkalmából 
egy csillogó ékszerrel, egy csillogó ékszerrel, 

Valentin nap alkalmából 
egy csillogó ékszerrel, 

Valentin nap alkalmából 

GOLDGOLDGOLD
ékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAK TAGJA.

GOLDGOLDGOLD
ékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 

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

       Hege Gold Ekszeruzlet       Hege Gold Ekszeruzlet

Székesfehérvár, Távírda u. 2. 

elérhető áron!

Székesfehérvár, Távírda u. 2. 

elérhető áron!

Székesfehérvár, Távírda u. 2. Székesfehérvár, Távírda u. 2. Székesfehérvár, Távírda u. 2. 

A minőséget 
kínáljuk önnek!

elérhető áron!
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Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

GRÁNIT SÍREMLÉKEK
Készítése és forgalmazása készletből vagy egyedi elképzelések alapján.

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

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Részletekről érdeklődjön.

Részletekről érdeklődjön.

A kiállított síremlékek megtekinthetők a gyártó műhelyében.

Műhely: Csór, Ady E. u. 8. (volt 8-as főút)

Tel.: 06-30/216-5976 
(A készlet megtekintéséhez előzetes 

időpont egyeztetésre van szükség) 

Szimpla síremlékek már  320.000 Ft-tól
Dupla síremlékek már  430.000 Ft-tól

ajándék 
vázával!

www.ballasirko.hu
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Arról már 2018-ban döntés született, hogy az idei évtől új honvédelmi stra-
tégiai csúcsvezetőség jön létre Székesfehérváron. 

Ennek megfelelően janu-
ár 1-jével a stratégiai irányí-
tással és vezetés-irányítás-
sal foglalkozó Honvéd Ve-
zérkar kivált a Honvédelmi 
Minisztérium egységéből 
és összeolvadt a műveleti 
feladatokért felelős - koráb-
ban is Fehérváron működő 
- MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokságával, így meg-
alakult a Magyar Honvéd-
ség Parancsnoksága. Ezzel 
gyakorlatilag Székesfehér-
várra összpontosul a Ma-
gyar Honvédség stratégiai 
és műveleti szintű vezetése. 
Az új parancsnokság sokkal 

szélesebb hatáskörben, a két 
eddigi intézmény feladatai-
nak integrálásával működik 
tovább. Az új vezetési egy-
ség élére Korom Ferenc altá-
bornagyot, a Honvéd Vezér-
kar eddigi főnökét nevezték 
ki, mint az MHP parancs-
noka. Az MHP törzsfőnö-
ke a volt MH ÖHP meg-bí-
zott parancsnoka, Mihócza 
Zoltán vezérőrnagy lett, a 
székesfehérvári helyőrség 
parancsnoka pedig Sándor 
Zsolt dandártábornok.

Ők mind jelen voltak azon 
az évnyitó rendezvényen, 
amelyet január 29-én tar-

tottak az MHP központi 
objektumában. A Magyar 
Honvédség Parancsnoksá-
gának törzsfőnöke, Mihó-
cza Zoltán látta vendégül a 
Fejér megyei közhivatalok 
és társszervezetek vezető-
it. A találkozón sor került 
a Zrínyi 2026 program ke-
retében már megvalósult 
eszközfejlesztések rövid 
technikai bemutatójára. A 
részt-vevők megnézték az 
új, könnyű, eddig kiválóan 
vizsgázott CZ Scorpio Evo3-
as géppisztolyt és CZ 805-
ös gépkarabélyokat, illetve 
a baleseti helyszínelésnél 

használt, korszerű techni-
kai eszközöket. Látható volt 
egy-egy bemutatópéldány a 
katonai rendészet új gépjár-
művei közül, és kiállítottak 
egyet a tavaly beszerzett ka-
tonai Ikarus-buszokból is.

Az eseményen részt vett 
dr. Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármes-
tere is, aki kiemelte: a város 
hagyományait tekintve is 
megtisztelő, hogy itt talált 
otthonra a Magyar Honvéd-
ség Parancsnoksága és pa-
rancsnoka is. - Óriási lehe-
tőség ez a városnak. Jelentő-
sége túlmutat a presztízsér-
téken, újra visszakerül az 
európai és a NATO-térképre 

Fehérvár. Fontos visszaiga-
zolása ez annak is, hogy az 
eddig itt működő magyar 
és nemzetközi csapatok is 
jól érzik magukat. Minde-
mellett meg-rendeléseket is 
jelent majd, amelynek ko-
moly vonatkozásai lehetnek 
a helyi gazdaság tekinteté-
ben. – tette hozzá a város-
vezető, aki elmondta, hogy 
szeretnék, ha a katonacsa-
ládok itt is telepednének le. 
Ez azonban további oktatási 
és munkaerőpiaci kérdése-
ket vet majd fel, amelyekről 
folyamatos egyeztetések és 
tárgyalások folynak a hon-
védség, az állam, a szakmai 
szervezetek és a város kö-
zött.  -mátay-

Bemutatkozott a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága

Fókuszban Trianon: a szégyenletes 
diktátum lokális nézőpontból

A helyi közgyűlés határo-
zatának megfelelően Trianon 
Centenáriumi Emlékbizottsá-
got hoztak létre Székesfehér-
váron.  A tervek szerint 2020 
őszéig működő munkacso-
port feladata, hogy lokális 
nézőpontból vegye számba 
az 1920. június 4-én aláírt bé-
kediktátum következménye-
it, tudományosan vizsgálja a 
helyi eseményeket. A testület 
munkájáról dr. Cser-Palko-
vics András polgármester és 
dr. Vizi László Tamás PhD, a 
bizottság elnöke számoltak 
be (fotón). - A szakmai munka-
csoport egy szomorú, de na-
gyon fontos és sok-sok tanul-
sággal teli korszak száz-éves 
évfordulójához kapcsolódó-
an jött létre. Székesfehérvár-
nak azért kell a kérdéskörrel 
foglalkoznia, mert történelmi 
fővárosként kiemelt felelőssé-
ge van a nemzet sorsfordító 
eseményeiben. Olyan helyi 
történésekre emlékezünk, 
melyek szorosan kötődnek a 
városhoz. Megtudjuk, hogy 
az akkori fehérváriak hogyan 

viszonyultak az események-
hez, milyen lépéseket tet-
tek. Belelátunk abba, hogy a 
közösség száz évvel ezelőtt 
miként élte a mindennapja-
it, hogyan próbálta túlélni a 
Nagy Háborút és annak kö-
vetkezményeit. – fogalmazott 
dr. Cser-Palkovics András pol-
gármester. A tájékoztatón el-
hangzott, hogy a vizsgált te-
rület Székesfehérváron kívül 
kiterjed Fejér megyére, de a 
régió több megyéjére és tele-
pülésére is. A testületben he-
lyi történészek, levéltárosok, 
muzeológusok, műemlékvé-
delmi szakemberek, országos 
kutatóintézetek vezetői és a 
korszakkal foglalkozó kutatók 
foglalnak helyet. A bizottság 
elnöke, dr. Vizi László Tamás 
PhD főiskolai tanár, a Kodo-

lányi János Egyetem rektor-
helyettese elmondta, hogy 
gyűjtésre hívják a megye és 
a város polgárait. A nagy Há-
borútól Trianonig terjedő 
időszakra vonatkozó tárgyi 
emlékeket – dokumentumo-
kat, iratokat, visszaemléke-
zéseket, leveleket – várnak, 
melyekből idén ősszel kiál-
lítást szeretnének rendez-
ni. A Trianon Centenáriumi 
Emlékbizottság a követke-
ző csaknem két évben ter-
vezi tudományos emlékülé-
sek, konferenciák, kiállítások 
megrendezését, a centenári-
umhoz kapcsolódó könyvek 
és reprint kiadványok meg-
jelentetését, középiskolások-
nak szóló versenyek szerve-
zését, és a pedagógusok to-
vábbképzését is. -mátay-
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Állás-oktatás
4-5-6-7-8-9-10. oldal
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Ha szeretnél velünk dolgozni, várjuk jelentkezésedet a vtmetalhr@metal.videoton.hu 
címen vagy 22/533-647-es telefonon vagy akár személyesen a HR osztályon.

Keresem 
azt a lelkes 

kollégát, aki szeretne 
1 műszakban 

velem dolgozni vonzó 
fi zetésért!

vtmetalhr@metal.videoton.hu 

Amit kínálunk lelkes új kollégánknak:
 •  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)

Közös feladatunk: 
• Anyagmozgatás

Vegyszer előkészítő-anyagmozgató 
kolléga egyéb feladatai:

• Fémfelületkezelő fürdők készítése
•  A fürdők ph értékének és 

hőmérsékletének a mérése, 
mintavételezése

•  Vegyszerek adagolása fürdőkhöz, 
kimérése zsákból, hordóból

•  Mintavételezéssel, karbantartással 
kapcsolatos dokumentációk vezetése

A munka betöltéséhez 8 általános iskolai 
végzettség szükséges, előnyként 
értékeljük a vegyipari szakképzettséget, 
de nem feltétel a munkakör betöltéséhez.

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-
ANYAGMOZGATÓ 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.

VT Metal Kft
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Takarítónőt 
keresünk

Jelentkezés: 
06-30/9471-598

2 műszakos 
munkarendben 
hétfőtől - péntekig

tiszta ipari környezetben, 
Videoton területére.

Juttatás: 185.000 Ft 
Bruttó alapbér 
+ Műszakpótlék és 
évi 180.000 Ft bruttó 
cafeteria.
Előny: 
automata 
felmosó 
használata
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A MÁV Zrt. munkatársat keres KÁPOL-
NÁSNYÉKRE az alábbi munkakörbe

KÖZÉPFOKÚ végzettséggel:

pályamunkás/vonalgondozó 

Amit ajánlunk: 
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható 

munkaidő és jövedelem, választható béren kívüli 
juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, 

utazási kedvezmény.

Jelentkezését a 
www.mavcsoport.hu/karrier 

oldalon várjuk.
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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.
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A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara és az adott 
versenyszám szakmai tá-
mogatója együttesen várja 
azoknak a fiatal szakembe-
reknek, szakközépiskolá-
soknak, végzős szakiskolai 
tanulóknak, technikusok-
nak, főiskolai és egyetemi 
hallgatóknak a jelentke-
zését, akik 1997. január 1. 
után születtek, de a 18- éle-
tévüket már betöltötték és 
szívesen megmérettetnék 
magukat szakmájukban a 
fiatal szakemberek világ-

Elindult a jelen   tkezés a 
szakmák világb  ajnokságára

ÁLLÁST HIRDET
Jelentkezés: 06-70/455-4500

részmunkaidőben 

TAKARÍTÓNŐI 

25
60
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Elindult a jelen   tkezés a 
szakmák világb  ajnokságára

bajnokságán. Elvárás a pá-
lyázóktól, hogy vállalják a 
több fordulós válogatóver-
senyeken való részvételt, 
valamint a szakmai támo-
gatók és a szakértők közre-
működésével vezetett több 
hónapon át tartó felkészí-
tést az általuk biztosított 
képzőhelyeken.Jelentkez-
ni a skillshungary oldalán 
lehet, ahol az egyes szak-
mákra vonatkozó részletes 
információk is megtalálha-
tóak. (forrás: www.profes-
sion.hu)

Hirdessen 
Ön is 

nálunk!
KÖRKÖTÉLGYÁRTÓ

Munkavégzés helye:   Székesfehérvár
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

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

Feladatok
•  végtelenített poliészter kötél gyártása
Elvárások
•  két műszakos munkarend vállalása
•  közepesen nehéz  fi zikai munkára való alkalmasság 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  munkaterület tisztántartása
Amit kínálunk
•  versenyképes fi zetés (bérminimumon felüli alapbér 

+ törvényestől magasabb műszakpótlék
+ teljesítménybér + mozgó bérek)

•  fél évente prémium
•  cafeteria
•  céges rendezvények
•  hosszú, távú megbízható munkahely
•  teljes munkaidő

25
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MECHANIKAI GÉP ÖSSZESZERELŐ

Munkavégzés helye:   Székesfehérvár

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

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
•  versenyképes fi zetés (bérminimumon felüli alapbér + törvényestől 

magasabb műszakpótlék + teljesítménybér + mozgó bérek)
•  fél évente prémium
•  cafeteria •  céges rendezvények
•  hosszú, távú megbízható munkahely •  teljes munkaidő

25
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G.E.B.E. Kft. új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozíciókba:

BELFÖLDI GÉPJÁMŰVEZETŐ  
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BELFÖLDI GÉPJÁMŰVEZETŐ NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐ
ELVÁRÁS: 
- C+E kategóriás jogosítvány,
- PÁV, GKI vizsga

- kiemelkedő bérezés
- családias környezet
- céges telefon
- továbbképzések támogatása
- ajánlási prémium
- állandó vontató

ELVÁRÁS: 
- targoncavezetői engedély
- 3 vagy 4 műszak vállalása

- versenyképes jövedelem
- mozgóbér
- ajánlási prémium
- cafeteria évi br: 434.000 Ft

ELVÁRÁS: 
- C+E kategóriás jogosítvány,    
- PÁV, GKI vizsga 

- kiemelkedő bérezés  
- családias környezet   
-  kiszámítható 

munkavégzés
-  továbbképzések 

támogatása    

TARGONCAVEZETŐ 25
61

86

Amit kínálunk lelkes új kollégánknak:
 •  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)

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.

Fő feladatok:
•  laboratóriumi víz- és iszapvizsgálatok 

(műszeres és klasszikus analitikai feladatok)
•  mintavétel, anyagok bemérése, minta 

előkészítése, dokumentálás
•  egyéb laboratóriumi tevékenységhez 

kapcsolódó feladatok
Elvárások: 
• szakirányú középfokú végzettség
• 1-3 év hasonló területen szerzett tapasztalat
• műszaki analitikai ismeret
• önálló precíz, pontos munkavégzés
Előny:
• technikus végzettség
• vízanalitikában való jártasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeret

LABORÁNS MUNKAKÖRBE 
KERESSÜK LEENDŐ ÚJ kollégánkat

Pályázatát a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre várjuk a pozíció megjelölésével!
Elér minket a 22/533-647-es telefonszámon

de jelentős még az elektromos ipari felhasználásuk is.

Miért jöjjön hozzánk dolgozni?
• 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

VT Metal Kft
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 OPERÁTOR
 LOGISZTIKAI OPERÁTOR
 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 278 750 Ft

 (br. 225 000 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  70 000–300 000 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

25
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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)

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)

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

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

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 érdeklő-
dők önéletrajzát is erre az 
e-mail címre várjuk)

A Cosma Alu Structures Kft. a Magna csoport tagjaként a világ egyik vezető globális autóipari be-
szállítója. Vevőink számára minden részletre kiterjedő karosszéria-, alváz- és műszaki fejlesztések 
terén. Cégünk prémium kategóriás autókban használt alumínium termékek gyártására specializáló-
dott. Termékeink: lökhárítók, merevítő keretek, szerkezeti elemek, tartó elemek.

• Gépkezelő (CNC, fűrész, hajlító)
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LEGYÉL A MUNKATÁRSUNK!
Munkatársakat keresünk bővülő, 

műanyag fröccsöntéssel foglalkozó 
autóipari üzemünkbe KŐSZÁRHEGY-re:

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

M Ű A N YAG F E L D O L G O Z Ó

SZERELÉSI OPERÁTOR
több műszakos munkarendben

ÉRTÉKESÍTÉSI MÉRNÖK
NPI PROJEKTMÉRNÖK

TERMÉKMÉRNÖK

www.simonceg.hu

      /simonceg      

25
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ELVÁRÁSOK:
�  szakmai tapasztalattal bíró faipari mérnök és/vagy 

belsőépítész
�  kommunikációs szintű német, német és/vagy angol nyelvis-

merettel rendelkezik
�  ismeri és használja  2D és 3D tervező- és rajzolóprogramok, 

Solidworks, Microsoft O�  ce irodai programok
� jó kommunikációs, kon� iktus- és probléma-megoldó képességű
� precizitás, lojalitás
� “B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik

ELVÁRÁSOK:
� középfokú szakirányú végzettség
� jó kommunikációs készség
� számítástechnikai ismeretek (MS O�  ce, Outlook, Internet stb.)
� precizitás

ELVÁRÁSOK: 
�  targoncavezetői jogosítvány
� jó kommunikációs készség
�  számítástechnikai 

ismeretek (MS O�  ce, 
Outlook, Internet stb.)

� precizitás

ELVÁRÁSOK:
�  bútorasztalos vagy faipari 

középfokú végzettség
� szakmai tapasztalat

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, nettó � zetési igény 
megadásával, motivációs levéllel a garzon@garzon.hu 

e-mail címre, a pozíció megjelölésével.

A Garzon Bútor Kft 
munkatársakat 
keres:

Export projektmenedzser  
Projektmenedzser    

Logisztikai asszisztens  

Raktáros Asztalos

25
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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 !

Háztartási illatszer 
nagykereskedésünkbe 

áruismerettel rendelkező
női munkatársakat

árufeltöltő és 
áruösszeszedő 

munkára felveszünk. 

Tel.: 06-30/625-7081

21
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A BIOFILTER ZRT. 
lepsényi telephelyére 

 

keres 60 l-es hordók 
üzemi mozgatására, 

hulladékok feldolgozására. 

Jelentkezés önéletrajzzal és 
fizetési igény megjelölésével a 

06-23-511-509-es faxon, 
vagy a hr@biofilter.hu 

e-mail címen, 
vagy személyesen a lepsényi 

irodában lehetséges.

segédmunkást

25
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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

GÉPKEZELŐ 
(3 műszakos munkarend)

RAKTÁROS-TARGONCÁS 
(3 műszakos munkarend)

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-
ANYAGMOZGATÓ 

(1 műszakos munkarend)

VÍZGÉPÉSZ
(3 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)

LABORÁNS
(1 műszakos munkarend)

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, 22/533-651-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.

találkozásokban hiszünk, Önre vagyunk kíváncsiak!

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

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

• Családias légkört biztosítunk munkavállalóinknak

találkozásokban hiszünk, Önre vagyunk kíváncsiak!

munkavállalóinknak, azt maradéktalanul be is tartjuk!
•  Támogatjuk munkavállalóink személyes és szakmai fejlődését!

találkozásokban hiszünk, Önre vagyunk kíváncsiak!
25
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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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A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

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

www.szuperinfo.hu

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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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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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)

ÉRETTSÉGIZETTEKNEK:

· Emelőgép-ügyintéző
·  Munkavédelmi 

technikus
ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEKNEK:

·  Targoncavezető
·  Emelőgépkezelő
·  Földmunkagép 
kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK
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műszaki munkatársat 
keres!

Az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar

Kulturált, intelligens csapat 
Igényes munkakörnyezet 
Eredmények elismerése

www.arso.hu

25
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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 

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

FÉMIPARI GÉPKEZELŐKET KERESÜNK, 3 MŰSZAKBAN AZONNALI KEZDÉSSEL!

Man at Work I Székesfehérvár, Piac tér 8.
+36 22 506 498 I +36 20 967 3093 

szekesfehervar@manatwork.hu I 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.K

AJÁNLATUNK:
• 210.600.- Ft-os alapbér 
•  SZÉLESKÖRŰ BÉREN 

KÍVÜLI JUTTATÁSOK
• INGYENES BUSZJÁRATOK
• HOSSZÚ TÁVÚ MUNKALEHETŐSÉG

25
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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.
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Fröccsöntő-
gépbeállító
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A német Gealan Holding 
cégcsoport 1985 óta 
fejleszt és gyárt műanya-
gipari termékeket, több 
mint 500 hozzáértő és 
kompetens munkavállaló 
és a fejlett ipari géppar-
kja segítségével. Székes-
fehérvári telephelyünk 
folyamatos fejlődése és 
bővülése következtében  
szeretnénk  jelenlegi  csa-
patunkat lelkes, lojális 
munkatársakkal növelni. 
Ha szeretne egy stabil jö-
vőképű, hosszútávú mun-
kalehetőséget, családias, 
igényes  környezetet  kíná-
ló  munkahelyen dolgozni, 
akkor várjuk jelentkezését 
az alábbi állások betöl-
tésére: 

ÖNT KERESSÜK!

Munkavégzés helye: 
8000 Székesfehérvár, 
Holland Fasor 4. 
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FELADATOK:
•  Szerszámcsere és gyártásindítás,
•  Preventív és tervezett karbantartások 

végrehajtása,
•  Aktív közreműködés nem tervezett 

meghibásodások elhárításában,
•  Gyártási berendezések folyamatos 

működésének biztosítása,
•  Hiba esetén beavatkozás,
•  Gépek tisztántartása, 
•  Munkához kapcsolódó adminisztráció 

vezetése,
•  Biztonsági előírások betartása,

ELVÁRÁSOK:
•  Műszaki végzettség,
•  Hasonló területen szerezett tapasztalat,
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeret

 (O�  ce programok),
•  Tanulási hajlandóság,
•  Folyamatos munkarend vállalása,
•  Jó problémamegoldó készség,
•  Nyitottság, rugalmasság,

ELŐNY:
•  Műszaki végzettség,
•  Közeli lakhely,
•  Fröccsöntési területen szerzett 

tapasztalat,
•  Robotprogramozási ismeretek,
•  MS Offi  ce rendszer alapfokú vagy 

magasabb szintű ismerete,
•  Önálló, precíz munkavégzés,

AMIT AJÁNLUNK:
•  Versenyképes bérezés, kiemelkedő 
teljesítmény prémium

•  Jó munkahelyi légkör, előrelépési 
lehetőség

•  Biztos, hosszú távú munkahely

Operátor
AMIT ELVÁRUNK:

• 8 általános iskolai végzettség
•  3 műszakos, 

8 órás vagy 4 műszakos 
12 órás munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Versenyképes juttatási csomag
Elérhető havi bér túlóra nélkül akár:

- bruttó 340.000 Ft/ hó
 (8 óra, 3 műszak)
- bruttó 362.000 Ft/hó 
(12 óra, 4 műszak)

(alapbér, műszakpótlék, munkaköri bónusz, 
teljesítmény prémium, jelenléti bónusz)
•  Munkába járás 100%-os térítése 

(helyi lakosoknak is)
• Munkatárs ajánlási rendszer:
   - bruttó 50.000 Ft - 150.000 Ft
•  Javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
•  Családias, barátságos 

munkahelyi légkör
• Könnyű fi zikai munka
• Hosszú távú munkalehetőség
•  Céges rendezvények, családinap, 

csapatépítő programok
• Fejlődési lehetőség

2018-09_19_Muster_GEALAN_HU_202x273_cg.indd   1 19.09.2018   07:11:50

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

06-22/200-321 vagy 06-22/200-647
Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: allas@gealan.com

25
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Grottole egy 2186 lakosú 
település Olaszország déli 
részén, idén nyáron négy 
szerencsés kiválasztott két 
hónapot tölthet el ingyen 
a településen, miközben 
nem kell mást tenniük, 

mint olasz nyelvleckéket 
venni, és elsajátítani a he-
lyi ételek elkészítésének tu-
dományát. A négy nyertes 
feladata lesz egy helyi non-
profit szervezet, a Wonder-
Grottole munkájának se-

gítése, ami a dél-olasz fal-
vacska újjáélesztését tűzte 
ki céljául. A felhívásra 2019. 
február 17. éjfélig lehet je-
lentkezni az Airbnb olda-
lán. (forrás: www.sokszi-
nuvidek.hu)

Fizetnek azért, hogy két hónapra 
Olaszországba költözz a nyáron

Kevés halat eszünk
A halászati és akvakultúra-ter-

mékek fogyasztását mérő euró-
pai piacfigyelő rendszer 2014-es 
adatai szerint Európa szívében 
csekély a halfogyasztás, de ezen 
belül is különösen alacsony ná-
lunk. Nincs még egy állam az 
unióban, ahol kevesebb halat 
ennének, mint Magyarországon. 
Ez 2014-ben 4,6 kilogrammot 
jelentett fejenként és évente, 
amely mára felkúszott hozzá-
vetőleg 6 kilogrammra. A halat 
szinte mindenki az egészséges 
étrend részének tekinti, mégis 
ritka az a család, ahol hetente 
az asztalra kerül, alapvetően ka-
rácsonykor fogyasszuk. (forrás: 
www.hazipatika.hu)

FEBRUÁRI AKCIÓ 
A KONTAKT 

OPTIKÁBAN!

FEBRUÁRI AKCIÓ 

OPTIKÁBAN!

30%

Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, 
vagy telefonon! Az akció Március 7-ig érvényes!

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

Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, 
vagy telefonon! Az akció Március 7-ig érvényes!

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

INGYENES KOMPÚTERES SZEMVIZSGÁLAT!
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN!

KEDVEZMÉNY A 
SZEMÜVEGKERETBŐL 
A SZEMÜVEGLENCSÉBŐL! + 20% 

Amennyiben  Zeissmultifokális szemüveget 
rendel, egy pár akár 130.000 Ft értékű 
szemüveglencsét adunk számítógépes 
munkavégzéshez.

25
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Életmód

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
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www.drmikolaersebeszet.hu

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

www.drmikolaersebeszet.hu

Dr MIKOLA ÉR-VISSZÉR  
AMBULANCIA

Fájdalommentes ambuláns
Lézeres rádiófrekvenciás

Visszérműtét 24
88

27

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Székesfehérvár, Jedlik Ányos utca 1.
+36-22/500 613, +36-70/332-7642
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

19
13
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Köztéri kincseink: Kettős címerpajzs
Alkotó: Csanádi Gabriella
Avatás: 1997
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

A Pozsonyi út és Budai 
út között élő öreghegyi-
eket várta lakossági fó-
rumra hétfőn kora este 
Horváth Miklós Csaba 
önkormányzati képvise-
lő a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskolában. 

A lakossági fórumon 
Cser-Palkovics András pol-
gármester mellett ott volt Ko-
vács Zsolt, városi rendőrka-
pitány, Bozai István város-
gondnok, Steigerwald Tibor, 
a Depónia Nonprofit Kft. 
ügyvezetője és Nagy Zsolt, 
a Közlekedési Iroda vezető-
je is. Elhangzott, hogy idén 
befejeződik a Fiskális úton a 
nagy csapadékcsatorna épí-
tése és az út teljes felújítása 
is. Ezután indul az Öreghegy 
kisebb utcáinak útfelújítá-
si programja. Idén nyáron a 

Homonnai és a Poprádi fel-
újítása kezdődik. A Krasz-
nai és a Stomfai utcában jö-
vőre kezdődhet a felújítás, 
akárcsak a Nyitrai utcában, 
ahol kopóréteg csere és sze-
gélyjavítás lesz. A Beregszá-
szi, Lublói, Szepesi és Érse-
kújvári utcák kivitelezésére 
pedig 2020-ban indul köz-
beszerzés és még abban az 
évben tervezik indítani a ki-
vitelezést is.  Beszámoltak 
arról is, hogy az Árpád-ház 
program keretén belül meg-
újul az Aranybulla emlékmű 

és környéke. Sok ülőhely és 
pad lesz az Aranybulla kö-
rül, ahol valószínűleg meg-
növekszik majd a látogatott-
ság, így lent egy parkolót is 
terveztek. Egy kerékpáros 
pihenő központot is kialakí-
tanak, illetve a meglévő ke-
rékpárút összeköttetésre ke-
rül a Budai út melletti kerék-
párúttal. A Nagyszombati út 
felől a hegyre egy díszlépcső 
vezet majd fel, ahol egységes 
növénytakaró lesz a kikopott 
fű és rossz állapotú növény-
zet helyett. Minden meglé-

vő növény megmarad és na-
gyon vigyáznak majd ezekre 
a kivitelezésnél. A legtöbb 
sétány mellett fasor lesz és 
rendkívül sokféle virág lesz 
a napos területeken. Lakos-
sági kérdésre válaszolva Szé-
kesfehérvár polgármestere 
kiemelte, hogy nem állt le és 
folytatódik a kórházfejlesz-
tés és az új belgyógyászati 
tömb megépítése. A beruhá-
zás létjogosultságáról pedig 
semmilyen vita nincs a város 
és az állam között. (forrás: 
szekesfehervar.hu)

Lakossági fórumot tartottak 
hétfőn Öreghegyen

A megújult Aranybulla emlékmű látványterve

Az Ikarus 256-osok lassan 
teljesen kikopnak az utak-
ról, de Oroszországban most 
előkerült egy 1991-es, szé-
kesfehérvári gyártású pél-
dány, amelynek állítólag 
egyetlen egy komolyabb útja 
volt, amikor Magyarország-
ról kiment Oroszországba, 
így a futásteljesítménye is 
mindössze 2900 kilométer.

Az Ikarus 256-os egykor a 
hazai távolsági és különjára-
ti közlekedés meghatározó 
busza volt, ha máskor nem 
is, legalább egy-két osztály-
kiránduláson biztosan min-
denki utazott ilyennel. Az 
egykori Szovjetunió tagál-
lamaiba 1974 és 2002 között 
közel 16 ezer példányt szál-
lított az Ikarus, ezek dön-
tő többségét a nyolcvanas 
években. Ez a példány elvi-
leg nem volt használatban, 

így minden eredeti rajta – 
beleértve a gumikat is – az 
üléseken pedig még mindig 
rajta van a gyári fólia, amit 
még 1991-ben Székesfehér-
váron tettek fel. A világ ta-
lán legdrágábbra tartott Ika-
rus buszáért 15 millió ru-
belt, vagyis körülbelül 63,6 
millió forintot kér az eladó.

Az Ikarus ma már új uta-
kon jár: nemrégiben a Vá-
rosház téren mutatták be az 
IKARUS és a CRRC magyar-
országi bejegyzésű vegyes-
vállalatának az Electrobus 
Europe Zrt-nek az első, tisz-
tán elektromos meghajtású 
buszát. (forrás: szekesfeher-
var.hu)

Felbukkant egy 2900 km-t futott  
Ikarus 256-os

A fehérvári gazdaság tel-
jesítménye 2018-ban rekor-
dösszegű helyi adóbevételt 
tett lehetővé, melyért kö-
szönet illeti a vállalkozá-
sokat, vállalatokat és Fe-
hérvár valamennyi mun-

kavállalóját. A Közgyűlés 
többségi döntése alapján 
ezért 2019-ben sem kell a 
székesfehérvári magánsze-
mélyeknek helyi adót fizet-
niük. (forrás: szekesfeher-
var.hu)

Húszmilliárd forintos 
helyiadó-bevétel

A szóban forgó Ikarus 256-os

A hétvégén Szarvas városa adott 
otthont az Oyama Kupa elneve-
zésű kyokushin karate országos 
bajnokságnak, ahol a 400 verseny-
ző knock-down küzdelem és for-
magyakorlat versenyszámokban 
mérhette össze erejét. A Fehér-
vár Karate Akadémia versenyzői 
egy rövid, de annál tartalmasabb 
felkészülést követően ezzel a ver-
sennyel kezdték meg a tavaszi ver-
senyidőszakot. SenseiMátó Katalin 
tanítványainak a formagyakorla-
tok pontosítása, a mozdulatok 
dinamikájának fejlesztése, míg 
senseiBőke Béla tanítványainak 
a begyakorolt küzdőtechnikai és 
taktikai elemek éles körülmények 
közti gyakorlása volt a feladata. 
Az edzők által kitűzött célokat a 
fehérvári versenyzők maradékta-
lanul teljesítették és ezen túlme-
nően 9 aranyérem begyűjtésével 
lendületes rajtot vettek az idén 
rájuk váró komoly hazai és nem-
zetközi megmérettetések előtt. 
Említést érdemel még, hogy a csa-
pat egyik kiemelt nemzetközi ver-
senyzője, a tavaly sikeres évet záró 
Fekete Gergely, olyannyira kima-
gaslott a mezőnyből, hogy az ara-
nyérem mellé a legtechnikásabb 
junior versenyzőnek kijáró trófe-
át is elnyerte. A csapatot ezúttal 
a Kajdi István – Kreitl Péter edző-
páros vezette, míg Mátó és Bőke 
mesterek bíróként tevékenykedve 
megkezdték felkészülésüket a má-
jusi KWU utánpótlás EB-re. (forrás: 
szekesfehervar.hu)

Szarvast is „bevették” 
a fehérvári karatékák

Magazin
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Parádés hétvégével zárta 
az EBEL alapszakaszát az 
osztrák bázisú jégkorong 
ligában a Fehérvár AV19. A 
Volán előbb a címvédő Bo-
zent verte 5-1-re, majd az 
utolsó fordulóban a tavalyi 
ezüstérmes Red Bull Sal-
zburgot 6-3-ra, ezzel pe-
dig megőrizte 6. helyét az 
üldöző Linzzel szemben, 
így a felsőházban folytat-
ja a középszakaszban. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy 
Hannu Jarvenpaa alakula-
tának biztos a részvétele 

a rájátszásban, a nyolcad-
döntőben, ahová 4 év után 
sikerült újra bejutnia! A 
fehérvári gólokon Erdély 
(2), Caruso, Meland, Hári 
és Stipsicz osztozott. Hári 
összesen 3 pontot szerzett, 
ezzel az EBEL ponttábláza-
tán és gólpassz listáján is az 
élen áll.

A Salzburg ellen úgy kor-
csolyázott jégre a FAV19, 
hogy az egyetlen olyan csa-
pat áll vele szemben, amely-
től ebben a szezonban a ko-
rábbi három meccsen még 

pontot sem tudott rabolni. 
A záró harmad elején ezen a 
derbin is még 2-1-re vezetett 
a mezőny talán legerősebb 
gárdája, ám ekkor meg-in-
dult a Volán, zsinórban né-
gyet vágott, majd a végén 
még egyet, miközben a Bi-
kák csak egyszer találtak 
be. Ezzel az 5-1-es etappal 
simán behúzták a meccset. 
A felsőházi középszakasz 
február 12-én, kedden a lis-
tavezető Graz otthonában 
kezdődik a Fehérvár AV19 
számára.  -mátay-

Nem hibázott, „mumusveréssel” 
felsőházban a Volán!

Meland szerzett vezetést a Volánnak Fotó:  AV19

Futács sem tudott segíteni a tompa címvédőn  Fotó: Vidi FC

A labdarúgó NB I első „ta-
vaszi” fordulójában, összes-
ségében a 19. körben a cím-
védő MOL Vidi FC a koráb-
bi farmcsapatot, a Puskás 
Akadémia FC együttesét fo-
gadta, s kapott ki tőle nagy 
meglepetésre 3-0-ra. Marko 
Nikolics együttese ugyan-
olyan fásultan, dekoncent-
ráltan focizott a találkozó 
jelentős részében, mint ősz-
szel a megerőltető hármas 
menetelés során többször is, 
holott most volt idő pihenni, 
felkészülni, azaz Marko Ni-
kolics valamit nagyon nem 
jól csinált a ráhangolódás 
idő-szakában, a formaidőzí-
tés pedig „csillagos” 1-esre 
sikerült. Újabb pontokat pa-
zarolt tehát a piros-kék egy-

let alsóházi csapat ellen, s 
ez a bajnoki címébe kerül-
het. Ilyen méretű pontpa-
zarlás még akkor is sok, ha 
a Ferencváros sem menetelt 
hibátlanul ősszel, ráadásul 
a Vidi egyszer legyőzte, egy-
szer pedig döntetlenre vég-
zett ellene.

A Nikolics-gárda számá-
ra egyre nyomatékosabb ta-
nulság, hogy csak a ranga-
dókon nem elég a nemzet-
közi porondon mutatott fo-
cit mutatni, mert az kevés 
lesz a címvédéshez. A kö-
vetkező fordulóban, febru-
ár 9-én, szombaton 17.00 
órakor újra hazai pályán, 
a szintén kiesés elől mene-
külő DVTK ellen kötelező 
lesz a javítás.  -mátay-

Kellemetlen Vidi vereség a 
„tavaszi” rajton

Első alkalommal került 
sor a Vizes Élőhelyek Világ-
napjához kapcsolódó prog-
ramokra a Sóstó Természet-
védelmi Területen szom-
baton. Február másodika a 
Vizes Élőhelyek Világnap-
ja, annak emlékére, hogy 
1971-ben ezen a napon az 
iráni Ramsarban írták alá 
a vizes élőhelyek, elsősor-
ban az ott élő madárvilág 
védelméért megfogalmazott 
nemzetközi megállapodást. 
Az alapítók között csak 18 
ország szerepelt, az egyez-
ményhez az elmúlt három 
és fél évtized folyamán több 

mint 130 ország csatlako-
zott. A csatlakozás feltéte-
le, hogy az adott ország leg-
alább egy, a kritériumok-
nak megfelelő vizes élőhely-
lyel rendelkezzen. Jelenleg 
több mint 1200 terület, ösz-
szesen mintegy 100 millió 
négyzetkilométere tartozik 
az egyezmény hatálya alá. 
A világnap alkalmából idén 
először rendeztek progra-
mokat a nemrégiben reha-
bilitált, páratlan élővilág-
gal rendelkező, 218 hektáros 
Sóstó Természetvédelmi Te-
rület látogatóközpontjában. 
(forrás: szekesfehervar.hu)

Vizes Élőhelyek Világnapja
A 13 évesek bajnokságá-

val elkezdődött a fedett pá-
lyás atlétikai versenyidény. 
Az ARAK újoncai Trenka 
Ádám vezetésével 3 arany 
2 ezüst és 1 bronzéremmel 
tértek haza az első országos 
bajnokságukról. A legfiata-
labb versenyző korosztály 
kétnapos eseményén Tren-
ka Ádám előbb 300 m-en, 
majd távolugrásban győ-
zött. Babos Rita tanítványa 
60 m-en a két legfényesebb 
medália mellé szoros ver-
senyben egy ezüstöt is be-
gyűjtött, ezzel a legeredmé-
nyesebb fiú atléta lett kor-
osztályában. A harmadik 
arany Kerék Patrik nyaká-
ba került: Zöllei Anett tanít-
ványa magabiztosan utasí-
totta maga mögé a rúdugró 
mezőnyt. Langmár Kata az 
újonc örökranglista legjobb 
eredményét érte el ötösug-
rásban, ez sem volt azonban 

elég az újabb fehérvári győ-
zelemhez: a holtversenyt a 
második legnagyobb ug-
rás döntötte el, így Borsá-
nyi Zoltán tanítványa végül 
a második helyen zárt. A 
bronzérmet a Szabó Flóra, 
Füki Anna, Bartha Sára és 
Langmár Kata alkotta leány 
4×200-as váltó szerezte meg 
a kétnapos verseny utolsó 

versenyszámában. A dobo-
góról kevéssel maradt csak 
le az ARAK fiú 4×200-as vál-
tója (Kertész Torda, Kerék 
Patrik, Kovács Zsombor, 
Szabó Huba) illetve szintén 
negyedik helyen végzett Gál 
Zoltán rúdugrásban. - tájé-
koztatott Tölgyesi Előd, az 
ARAK szakosztályvezetője.

 -mátay-

Fél tucat éremmel nyitottak

Trenka Ádám   Fotó: ARAK
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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: összesen 41.000 példányban 
Székesfehérvár valamint  Agárd, Bodajk, Csór, 
Csókakő, Dinnyés, Fehérvárcsurgó, Gárdony,  

Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kápolnásnyék,  
Kincsesbánya, Kőszárhegy, Lovasberény,  

Magyaralmás, Mór, Pákozd, Pátka, Polgárdi, 
Sárszentmihály, Sukoró, Szabadbattyán, Úrhida, 

Velence, Seregélyes településeken.

 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 fenn-
tartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szer-
kesztésére és közlésére. Színhelyességért csak hozott PROOF 
esetén tudunk felelősséget vállalni!

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

reluxa, szalagfüggöny,  
szúnyogháló, napellenző  

gyártása, szerelése, javítása. 
Nyugdíjasoknak további kedvezmény! 

(Az akció február 1–28-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555

25
18

02

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

22/504-434

Az
 ak

ció
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 ér

vé
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!

Az ár bruttóban 
értendő.

Ellenőriztesse még a 
téli hideg beállta előtt autója 

akkumulátorát és töltését,
csak 1100 Ft-ért.

Akkumulátort venne?
A nálunk vásárolt akksit 

kedvezményesen beszereljük 
és a használtat beszámítjuk! 
Érdeklődjön szervizünkben!
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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 2019.02.28-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,

roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés
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Kertészeti szolgáltatás, 
tavaszi metszés 
70/283-1195
WWW.PoPUlargarDeN.HU 
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REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000

TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁS
30/977-1860 24

61
47

REDŐNY
árnyékolók gyártása, 

szerelése, javítása rövid 
határidővel!

Gurtni, zsinór csere!
06-30/703-2558 
www.albaroll.hu
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Székesfehérvár, Budai út 178.
Tel./Fax: +36-22/271-922

www.feherhazingatlan.hu

Palotavárosi lakóparkban  
1+2fél szobás  

téglalakás eladó.
Tel.: 20/399-3600

Keresünk családi házat 
Seregélyesen, Agárdon, 

Kisfaludon.
Tel.: 20/323-0220

Székesfehérváron 3 szobás 
lakás eladó. I.ár: 21.9 mFt. 

Tel.: 20/399-3600
Székesfehérváron felújított  

2 szobás téglalakás eladó.
Tel.: 20/399-3600
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INGATLAN

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

*56249*

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

*56247*

József utcában 2 szobás erkélyes la-
kás 18.900.000Ft www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2646 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*56256*

Öreghegyen 2 különálló 2 generációs, jó ál-
lapotú családi ház, 2 garázzsal www.otlet-
hazingatlan.hu Kód:S900 tel.:06-20/5944-
027,06-20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hi-
teliroda

*56251*

Rádión 2 szobás gázfűtéses szép la-
kás 18.000.000Ft www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2647 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*56254*

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

*68244*

Szabadbattyánban jó állapotú családi há-
zak 31.000.000Ft-34.000.000Ft www.ot-
lethazingatlan.hu Kód:V3394;V3406 tel.:06-
20/5944-027,06-20/442-4719, Ötletház 
Ingatlan-Hiteliroda

*56261*

Székesfehérváron felújítandó családi há-
zat, lakást vásárolnék! Magánszemély, 
készpénzért. Tel:06-30/288-4567

*53759*

Vidéki házat, nyaralót bérelnénk, később 
megvásárolnánk. Nyugdíjas tanár, épü-
letgépész házaspár. 06/20/490-1124, 
06/30/218-6994

*55501*

LAKÁSKERESÉS

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

*26781*

Székesfehérvár Belvárosa környékén 
keresek 2 szobás lakást, 16 millió Fo-
rintért. Felújításra szoruló előnyben. 
06703295030

*51212*

ALBÉRLET

Kelemen Béla úton I.emeleti, 1,5 szobás, 
erkélyes lakás, nem dohányzó egyedülál-
ló hölgynek vagy házaspárnak, hosszú táv-
ra kiadó. Érd:06-30/670-3103

*55629*

Sarló utcában kétszobás, erkélyes, 1.eme-
leti, bútorozatlan lakás márciustól kiadó. 06-
20/669-4797

*53179*

1,5 szobás lakás nemdohányzó párnak 
hosszútávra kiadó. 06-30/394-6295

*56059*

ÉPÍTÉSI TELEK

Pákozdon, a Honvéd utcában, 1546 nm-es 
építési telek 6,5 M Ft-ért eladó. Víz, villany, 
csatorna a telken belül, gáz az utcában. Tel: 
06-30/348-9098

*56046*

Szabadbattyánban, a Kertész utcában el-
adó egy 17 m széles, összközműves építési 
telek. Irányár: 6 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

*56049*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Harkányban kétszintes, tégla építésű, fel-
újított nyaraló fürdőhöz közel eladó. Tel.: 06-
30/678-2193.

*53835*

ÜZLET, IRODA

Oroszlány központjában, frekventált 
helyen 360 nm-es földszinti ingatlan + 
hozzá tartozó 160 nm-es pince (üzle-
teknek, vendéglátóegységnek, irodák-
nak, rendelőknek, szolgáltatásoknak 
kiválóan alkalmas vagy lakásokká ala-
kítható), amely több bejárattal rendel-
kezik, piaci ár alatt tulajdonostól eladó. 
Tel.: 06-30/9292-622

*55615*

GÉP- SZERSZÁM

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

*52930*

JÁRMÛ

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

*55583*

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

*53530*

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

*53524*

Készpénzes autófelvásárlás Székesfehér-
váron. Olcsótól a drágáig! Kérje árajánlatun-
kat telefonon: 06705408354

*70546*

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

*55437*

Best-Unió nyílászárók, árnyékolóberende-
zések gyártása, beépítése, javítása. Teljes-
körű lakásfelújítás. 06-20/336-0011, 06-
20/4038-400

*52860*

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

*46420*

DRV ügyvéd, ingatlan szerződések, cég-
ügyek, Fejér megyében házhoz megyek. 
Érd:06-20/385-0592

*51595*

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

*49127*

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

*55790*

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

*66813*

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

*47824*

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

*25885*

Lakásom berendezéséhez keresek bú-
torokat, dísztárgyakat, stb. 0620/5567-
141.

*55642*

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

*50421*

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, redő-
nyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, 
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*

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

350.000 Ft

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

Heti akció:  

ALBA GRÁNIT

Az akció ideje: 2019.02.07-2019.02.14.

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető
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· 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 közelében 4. em.-i, 2,5 
szoba hallos, erkélyes lakás eladó: 25,8 
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
• Úrhidán 77 m2-es, 2+1 szobás 
családi ház pincével, garázzsal eladó: 
21,8 M Ft. Tel.: 70/412 5115
• Öreghegyen 4 szobás  felújítandó 
sorházi tégla lakás eladó: 31,5 M Ft. 
Tel.: 70/716 9850
• Bodajkon, frekventált helyen, 132 
m2-es üzlethelyiség eladó: 10 M Ft. 
Tel.: 70/716 8580
• Úrhidán felújított ház pincével, 900 
m2-es telekkel eladó: 10,9 M Ft. Tel.: 
70/465 7015
• Felsővárosi 110+60 m2-es családi 
ház, 1730 m2-es telken eladó: 36,9 M 
Ft. Tel.: 70/465 7015
• Belvárosi, ÚJ ÉPÍTÉSŰ, fsz. -1. em.-i, 
2-4 szobás lakások eladók: 38,8-61 M 
Ft. Tel.: 70/469 3370
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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.
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Velencei Karnevál (non stop) március 1-3.  15.000 Ft
Mohácsi Busójárás  március 3.  9.900 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
Morzsák a francia konyhából - gasztrotúra  március 30.  6.100 Ft
Hollandia és a Flamand vidék  április 4-9.  149.000 Ft
HÚSVÉT Dalmáciában  április 19-22.  69.000 Ft
Krakkó-Zakopane-Wieliczka-Auschwitz  április 27-30.  69.000 Ft
Prága-Karlovy Vary-Kozel sörgyár  május 10-12.  49.000 Ft
Albán körút - repülővel  június 4-8.  180.000 Ft
PÜNKÖSD Horvát mozaik - Plitvicei-tavak  június 8-10.  55.000 Ft
Nyaralás Olaszországban - Rimini  július 6-13.  149.000 Ft
Székelyföldi barangolások  július 10-14.  77.000 Ft
Nyaralás Horvátországban - Krk-sziget július 14-21.  135.000 Ft
Svájci élmények  július 28-augusztus 2.  135.000 Ft
Isztambul gazdagon - repülővel  augusztus 4-7.  149.000 Ft
Korzika, a francia sziget  szeptember 7-15.  126.000 Ft

TENGERPARTI NYARALÁSOK: ALBÁN, BOLGÁR, TÖRÖK - REPÜLŐVEL
Szeretettel várjuk a 7. Fehérvári Utazás Kiállításon, 

február 9-10., Hiemer-házban!
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REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000 24

57
76
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Villanybojler tisztítás, javítás, csere.  
Duguláselhárítás, csatornatisztítás.  

06-70/203-8571 234702

Dugulás-elhárítás
falbontás nélkül

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

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

67
75

Ingatlan referenst  
felveszünk.  

Szolgálati autó, laptop, telefon,  
iroda biztosított.  

Jelentkezéseket a kiadóba “Profizmus” jeligére.

21
60
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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.: 06-20/542-4805 EUTR: AA6249157
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Kárpitozott bútorok áthúzása, 
javítása akciós szövetválasztékkal.

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

74

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés 

egész megyében 
30/977-1860 24

61
43

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*

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

*49731*

Vállalunk kőműves munkát, hőszigetelő va-
kolást állvánnyal együtt, gipszkartonozást, 
festést-mázolást azonnali kezdéssel. 06-
20/809-8265, 06-30/657-6830

*50248*

EGÉSZSÉGÜGY

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

ÁLLÁS

A Digitas Kft szervizes-szerelő munka-
társat keres Zsámbékra. Műszaki be-
állítottságú és szerelési tapasztalattal 
bíró, B kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező, környezetére és munkájára 
igényes személy jelentkezését várjuk: 
marketing@digitas.hu-ra.

*47987*

A Dunamag Kft. termelő partnereket 
(őstermelőket) keres fólia alatti papri-
kamag termesztésre, májusi ültetés-
sel. Ha érdekli Önt a lehetőség, kérjük 
adja meg a telefonszámát, hogy egyez-
tetni tudjunk a részletekről. Jelentkezni 
lehet e-mailben: dunamagkft@freema-
il.hu vagy telefonon: Turza Pál +36 30 
567 8545

*55533*

Ács-tetőfedő és bádogos munkákban jár-
tas kollégát keresünk Biatorbágyra. Elérhe-
tőségünk: 06/302021792 Colormetál-Lux 
Kft.

*53199*

Alto Nyomda Kft íves ofset gépre gép-
mestert keres. Érdeklődni: 06-30/902-
5500, email: hajszan.zoltan@alto-
nyomda.hu

*55670*

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

*24893*

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.-

*55517*

Ebéd házhozszállító céghez futárt keresünk. 
Tel: 06-20/5571-164

*53302*

Férfi eladó munkatársat felveszünk! 
Érdeklődni önéletrajzzal Kisvakond Me-
zőgazdasági boltban. Szfvár, Ady End-
re u.24.

*56193*

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.-

*55564*

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.-

*55574*

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.-

*55571*

Székesfehérvári nyugdíjas munkatár-
sakat keresünk rugalmas munkaidőben, 
víz, fűtés és gázszerelési munkára. Tel.: 
06203668386

*56210*

Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, 
egy műszakos munkarendbe, azonnali kez-
déssel, betanított munkásokat keresünk! 
Jelentkezni a betanítottmunka16@gmail.
com címen vagy a 06-20/2346272-es tele-
fonszámon lehet!

*48134*

OKTATÁST VÁLLAL

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

*51404*

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*

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA

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

*33744*

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*

Szabadidőnk kellemes eltöltéséhez kere-
sek 68év feletti független, magára, környe-
zetére igényes férfit. Tel:06-30/624-6947

*53838*

Szfvári. 60-as rendezetten élő vidám hölgy 
keresi végleges társát, hasonló káros szen-
vedélytől mentes férfi személyében 64-70-
ig. Jelige: Hóvirág

*55308*

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

*71083*

50-es férfi (nem független), nem dohányzó, 
kissé molett hölgyet keres, aki még vállalna 
gyermeket. Közös jövő. Kizárólag csak sms: 
06-70/307-9520

*55666*

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

*46172*

VEGYES

Dunnákat, párnákat 26.500 Ft/kg-ig, ha-
gyatékot, örökséget, bizsukat, ékszereket 
vásárolok. 06-30/223-3093

*55647*

Eladó új két gumikerekű kézikocsi 110x54 
cm plató méret, oldalfalakkal tel:06-
70/248-8811

*55010*

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*

Női hosszú szép irhabunda, Citroen autóhű-
tő, síoverál, új bundás hótaposó 40-es, Da-
ewoo TV, 39-es  lovaglócsizma és nadrág 
olcsón eladók. 06-30/533-3964

*54236*

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

*48298*

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

*90263*

Elajándékozám nagycsaládosnak üzemké-
pes nagyképernyős francia tévémet Szfvár. 
Tel:06-20/550-5681

*54973*

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

*50396*

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

*80068*

Vegyes, kemény tűzifa 12000Ft/m3. Ha-
sítva, szállítással. 06-70/947-4080 
(AA5999451)

*55776*

BÚTOR

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

*67856*

Köszönjük, hogy 
 nálunk hirdetett!



      2019. február 7.Székesfehérvár és körzete Szuperinfó

Szfvár, Balatoni út 44-46., Tel: 06-70/3938-133
Nyitva tartás: H-CS.: 8-19, P.: 8-20, Szo.: 8-18

Szfvár, Budai út 48., Tel: 06-70/445-1316 
Nyitva tartás: H-P.: 8-18, Szo.: 8-15

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!

Minden, ami a háztartásban kell!

Nature Box 
termékek

Sampon 385 ml  1.299 Ft  (3374 Ft/l)

Hajbalzsam 385 ml  1.299 Ft  (3374 Ft/l)

Hajpakolás 150 ml  1.299 Ft   (8660 Ft/l)

Baba  
tusfürdő
400 ml 
többféle

Ariel 
28 db-os 
mosószer 
kapszula

JAR 0,9 l 
mosogatószer

JAR 
mosogatógép 
kapszula 
36 db

Lenor 1,9 lit 
öblítő

DOG  
kutyaeledel 
konzerv  
1240 g

MIXI száraz
kutyaeledel 
10 kg

459 Ft  (1148 Ft/l)

1.999 Ft  (71,4 Ft/db)

479 Ft    (532 Ft/l)

1.999 Ft   (55,5 Ft/db)

999 Ft   (526 Ft/l)

279 Ft  (225 Ft/kg)

1.699 Ft   (170 Ft/kg)

Cafeland kávékapszula  
ÚJ TERMÉK

Dolce Gusto kompatibilis 
kapszula 16x7 g = 112 g   

Nespresso  kompatibilis 
kapszula 10x5,6 g = 56 g   

Tchibo Caffesinó tchibo géphez 
való kapszula 10x7,5 g = 75 g  

  (75 Ft/db, 10705 Ft/kg)

(59,9 Ft/db, 10696 Ft/kg) (99 Ft/db, 13320 Ft/kg)

 1.199 Ft

599 Ft 999 Ft

Ajánlatunk 2019. 02. 07-22-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!
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