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Fehérvári ápolók nagy napja

Szomor Andrea miniszteri elismerést 
kapott, Siák Gabriella az Év Ápolója, Kozma Péter 
Tamás Tiszteletbeli Ápoló és Takáts Anikó, az Év 
Asszisztense...  3. oldal
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Adonyi telephelyünkre 
keresünk

Plazmavágó-gép 
kezelő
munkatársat.  

Jelentkezését várjuk a 
06-25/ 231-944 

telefonszámon vagy az 
alábbi e-mail címen

glashutter@glashutter.hu
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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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Székesfehérvári partnereinkhez 
keresünk a VIDEOTON és KÖFÉM

IPARI PARKOK TERÜLETÉRE:
GÉPKEZELŐKET

ÖSSZESZERELŐKET
SZAKMUNKÁSOKATSZAKMUNKÁSOKAT

ÉRDEMES JELENTKEZNIE MERT:
Határozatlan idejű munkaszerződés
Megemelt alapbérek + bónuszok
Magas béren kívüli juttatási csomagok
INGYENES buszjáratok több irányból

Akár saját állományba történő belépés

HÍVJON MOST, MEGEMELT ALAPBÉREK!

06 20 247 86 08

További állásajánlataink:
WWW.PANNONJOB.HU
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SZÉKESFEHÉRVÁRI BETONÜZEM KERES

 
 biztos jövedelem • cafeteria juttatás 

útiköltség hozzájárulás

tamas.pothorszki@rdmx.hu, tel: 30/721-6138

GÉPKEZELŐT
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November 15-ig 10% kedvezménnyel jelentkezhet, 
hivatkozva erre a hirdetésre.

(20) 4 574 754, 
(22) 726 123

Szfvár., Pozsonyi u. 23.

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
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Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet. 
 Tel.: 22/454-023, e-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

SZAKÁPOLÓ 
(OKJ54 ápoló/asszisztensi végzettség)

FELÜGYELŐ

GÉPJÁRMŰVEZETŐ 
(„D” kategóriás jogosítvány)

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

szolgálati jogviszonyú beosztások betöltésére:

Egyéb felvételi feltételek: 
büntetlen előélet, magyar állampolgárság. 
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 Több mint 1000 
  fejér megyei ingatlan

 www.dh.hu
211930

CERAGEM MASSZÁZSÁGY ÉS 
BIOPTRON LÁMPA HASZNÁLATÁVAL.

GERINC- ÉS FÉNYTERÁPIA

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

Nyitva tartás: Hétfő, csütörtök, péntek 9.00-17.00-ig
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Fehérvár
Kalauz

Szeretettel várják az ér-
deklődőket február 27-én, 
szerdán 17 órára az Arany-
bulla Könyvtár Olvasóter-
mébe Szabó Anna Más-kép 
2. kiállításának ünnepélyes 
megnyitójára. A tárlatot a 
közönség figyelmébe ajánl-
ja: Réti Ildikó festőművész. 
Szabó Anna székesfehérvá-
ri, mozgáskorlátozott alko-
tóművész, akit gyermekko-

ra óta érdekelnek a számí-
tógépek, és a grafikus vi-
lág nyújtotta, egyre fejlődő 
technikai lehetőségek. Az 
alkotóművész grafikáit - aki 
képein, grafikus alkotásain 
keresztül tudatja érzelmeit, 
gondolatait és mindennapi 
motivációját – március 29-ig 
tekinthetik meg az érdeklő-
dők. (forrás: aranybulla.gs-
tudio.hu)

Más-kép 2.

Szabó Anna – Tavaszi színvilág című alkotása

VoKe gyermekjátszó és táncház
Február 23-án szombaton, 16:00-kor a Vörösmarty Művelődési Házban szeretettel várnak 
minden érdeklődőt gyermekjátszóval, táncházi mulatsággal. A zenéről a Szedtevette zene-
kar gondoskodik. (forrás: teleelettel.hu)

Okos füvek, okos fák cím-
mel tart Gyalus Boglárka 
előadást az intelligens nö-
vényvilágról február 24-én 
16:30-tól a Fekete Sas Pati-
kamúzeumban. A belépés 
ingyenes!

A növények  „intelligens” 
lények. Ezt a meglepő felfe-
dezést tették a biológusok, 
akiknek a munkái forradal-
masíthatják a növényvilág-
ról alkotott képünket, s re-
habilitálják a növényeket 
az élővilágon belül. Az ész-
lelésen túl a növényi etoló-
gia gyakran találkozott az-
zal is, hogy a növények tá-
volról sem pusztán tehe-
tetlen tárgyak, mint azt a 

róluk rögzült kép mutatja, 
hanem cselekszenek is, ál-
landóan módosítva alakju-
kat, kémiai összetételüket. 
Tevékenységük azért ész-
revétlen, mert mozgásaik 
számunkra túl lassúak, ké-

miájuk pedig eszközök nél-
kül láthatatlan. A leveleik-
ből kiáramló vegyületekkel, 
a gyökereikből jövő kémiai 
jelekkel önmagukon belül is 
üzeneteket küldenek: egyik 
ág szól a másiknak. „Beszél-
nek” fajtestvéreikkel, hívják 
a kártevőikre vadászó rova-
rokat. Van szociális viselke-
désük is. Megkülönböztetik 
az ént a nem-éntől, a fajtár-
sakat a többi fajok egyedei-
től. Szomszédaikkal rokon-
sági fokuk függvényében ri-
valizálnak jobban vagy ke-
vésbé. Azt is lehet mondani, 
hogy családokat és törzse-
ket alkotnak. (forrás: tele-
elettel.hu)

Patikaleidoszkóp

2019. február 23-án 7:00-
tól kerül megrendezésre a 
Második Feketehegy-Szá-
razréti Toros Nap. Az ese-
mény 7 órakor kezdődik, 
ahol a disznótorossal kap-
csolatos programok zajla-
nak majd, valamint fellép 
Unyi József. A rendezvényen 
Feketehegy-Szárazrét lakói  
részvételi karszalagot, étel- 
és italjegyet kapnak érkezés-
kor, melyet lakcímkártyára 
adnak ki a szervezők! (for-
rás: minalunk.hu)

Második Feketehegy-Szárazréti Toros Nap

Velencei Karnevál  2019. 
február 23-án 10:00 órai kez-
dettel a Velence Korzón.

2019. évének második ha-
vában, annak huszonhar-
madik napján, napkeltétől 
napnyugtáig tartó farsangi 
mulatsággal örvendezzünk 
ismét a tavasz közeledtére! 
Alkonyat után a parti ho-

mok lankás buckái között, 
a Velencei-tó pompás part-
ján immár hagyományosan, 
ünnepélyes keretek között 
égettessék el a Télboszorka, 
melynek teste a nap folya-
mán általunk legyen teleag-
gatva minden, a 2018. évben 
elszenvedett búval és bánat-
tal! (forrás: velenceito.info)

Velencei Karnevál

A csapatsportokat kedvelő 
lányok sajnos sokszor szem-
besülnek azzal Fehérváron 
(is), hogy nincs hol játszani-
uk, nincs hova járniuk rend-
szeres edzésekre. Egyre job-
ban hiányzik nem csak a já-
ték, de a mozgás is. Mi pe-
dig, akik játszani szeretünk, 
általában nem vagyunk oda 
a magányos futásért vagy az 
otthon tornázgatásért. Erre 
a problémára ad most meg-
oldást a Fehérvár Lionz Ul-
timate csapatának női tag-
toborzója! 13 éves kortól 
várunk minden fiatal lányt 
és felnőtt nőt, akik szívesen 
kipróbálnák magukat egy 
új csapatsportban. A spor-
telőélet előny, de nem felté-

tel: ha mozgékony vagy és 
imádsz játszani, akkor itt 
a helyed! Semmi gond, ha 
nem játszottál még sosem 

ultimatefrizbit, itt minden-
ki kezdő lesz! Részletek és 
jelentkezés weboldalunkon! 
(forrás: teleelettel.hu)

Női csapat toborzó
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Fókusz

Nem ritka a magyar sportban, így a fociban sem, hogy jó képességű légióso-
kat honosítanak, akik onnantól kezdve már nem számítanak „idegennek”, s 
a legtöbb esetben válogatottak is lesznek. 

Nos, utóbbi kitétel - mivel 
korábban pályára lépett a 
francia utánpótlás váloga-
tottakban, sőt, U19-es Eu-
rópa-bajnok és U20-as vb-4. 
is volt - sajnos a többi sport-
ágénál szigorúbb szabályo-
zások okán nem vonatkozik 
a Vidi „Jolly Jokerére”, a 
védőként, szűrőként és 
szélső támadóként is 
nemzetközi szintű pro-
dukcióra képes Loic Ne-
góra. A honi mezőny 
jelenlegi egyik 
legkiemelke-
dőbb (amit a 
nyári-őszi BL, 
EL-menetelés 
során produ-
kált, az alap-
ján magasan 
a legjobb...) 

játékosa 2019. február 14. 
óta már nem számít légi-
ósnak, miután a Székesfe-
hérvári Polgármesteri Hi-
vatalban többedmagával 
együtt sikeresen letette a 
magyar állampolgársági 

esküt.  Nego a cere-
mónia után kije-
lentette: örül, hogy 
magyarrá (is) lett, 
évek óta focizik 
itt, s nagyon jól érzi 

magát, ráadásul 
a váloga-

tottságról 
sem tett le 
végérvé-
nyesen. 

- Nagy 
boldog-
ságot ér-
zek, hi-

szen szeretek Magyarorszá-
gon élni. Kis megszakítással 
öt éve vagyok itt, így meg-
tiszteltetés, hogy meg-kap-
tam az állampolgárságot. A 
válogatottságról nem tudok 
sokat mondani jelenleg, ez 
nem rajtam múlik. A jelen-
legi szabályok mellett nem 
léphetek pályára a nemzeti 
csapatban, de majd meglát-
juk, mit hoz a jövő. - mondta 
a Vidi ásza, majd a „Melyik 
nehezebb, gólt lőni a Chel-
seanek, vagy meg-tanulni 
magyarul?” kérdésre így 
felelt:  Hú, egyik sem köny-
nyű! Igyekszem majd minél 
többet elsajátítani a magyar 
nyelvből is. Az eskütételeket 
Székesfehérvár polgármes-
terének, dr. Cser-Palkovics 
Andrásnak a szavai zárták.

 - Gratulálok önöknek, 
hogy Szent István városá-
ban, történelmi falak kö-
zött tették le az esküt, ne-
kem pedig megtisztelte-
tés, hogy én köszönthe-
tem önöket először ma-
gyar állampolgárként. 
Amikor először mond-
tam eskütétel után be-
szédet, izgultam, gon-
dolkodtam, hogy mit illik 
mondani, milyen idézettel 
üdvözöljem az embereket. 
De két idős hölgy sokkal job-
bakat mondott annál, amit 
én bárhol is találtam volna. 
Egyikőjük annyit mondott, 
hogy hatvan évet várt erre 
a pillanatra, a másik hölgy 
pedig azt mondta, hogy 
ezek után már nyugodtan 
hal meg. Szerintem ebben a 
két mondatban minden ben-
ne van a mai nap jelentősé-
géről. A jelenlévőknek sze-
retném megköszönni, hogy 

bele-
egyez-
tek abba, hogy 
nyilvánosság előtt tegyék le 
az esküt. Egyben külön üd-
vözlöm honfitársaink sorá-
ban Nego Loicot, aki sok örö-
met szerzett már nekünk a 
Vidi játékosaként, örülök ne-
ki, hogy most már magyar 
állampolgárként is tagja kö-
zösségünknek. -mátay-

Magyarrá lett a Vidi ásza

Fehérvári ápolók nagy napja
2014 óta ünnepeli február 19-én, hazánk első főápolójának, Kossuth Zsuzsanna 
születésének évfordulóján a Magyar Ápolók Napját az egészségügyi szakma. 

Ebből az alkalomból ün-
nepséget szervezett hétfőn a 
Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház 
Ápolási Igazgatósága, a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara Fejér megyei 
területi szervezete és a Ma-
gyar Ápolási Egyesület Fejér 
megyei szervezete. A fehér-
vári kórházban tartott ün-
nepségen Csernavölgyi Ist-
ván, a kórház főigazgatója, 
Szabó-Bakos Zoltánné ápo-
lási igazgató, Bokorné Sike 
Erika, a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara 
Fejér megyei szervezetének 
elnöke és Bognár Márta, a 
Magyar Ápolásért Egyesü-
let Fejér megyei elnöke adta 
át a kitüntetéseket. Idén az 
Év Ápolója elismerést Siák 
Gabriella, az Ápolási Osz-
tály diplomás ápolója kap-
ta. A szakember 1979-ben 
általános ápolóként kezdte 
az egészségügyi pályafu-

tását. Kezdetben a IV. Bel-
gyógyászaton, majd a Mű-
vese Állomáson dolgozott. 
A szakma szeretete arra sar-
kallta, hogy szakmai isme-
reteit mind magasabb szint-
re emelje. Ennek érdekében 
felnőtt szakápoló, nefrológi-
ai szakápoló, egészségügyi 
menedzser, majd a Pécsi Tu-
dományegyetem Egészség-
ügyi Főiskolai Karán diplo-
más ápoló végzettséget szer-
zett. Kiemelkedő szakmai 
tudására a Művese Állomá-
son is csakhamar felfigyel-
tek felettesei, és ezzel élve, a 
dialízis központban ápolás-
vezetőnek nevezték ki. A ve-
zetőként eltöltött évek során 
egyre nagyobb gondot oko-
zott számára, hogy a közvet-
len betegellátástól eltávolo-
dott, ezért 2008-ban saját ké-
résére, az Ápolási Osztályon 
ismét betegágy mellé állt. Az 
itt eltöltött évek alatt bebi-
zonyosodott, hogy munká-

jában pontos, megbízható, 
precizitása példa értékű.

Az Év Asszisztense elis-
merést az idei ünnepségen 
Takáts Anikó kapta, a Tüdő-
gondozó vezető assziszten-
se, aki 32 éve a móri kórház 
Sebészeti Osztályán ápoló-
nőként kezdte pályafutását, 
amelyet a fehérvári Tüdő-
gondozóban folytatott. 2015 
szeptemberétől vezető asz-
szisztensi kinevezést ka-
pott, kiváló szakmai mun-
kája, vezetői rátermettsége 
alapján. Anikó – aki három 
gyermek édesanyja - sokat 
tesz a kollégák fejlődésé-
ért, a team munka erősíté-
séért – mondták róla a dí-
játadón, hozzátéve: a pre-
venciós munkában is élen 
jár kollégáival együtt, szű-
rőnapok aktív résztvevője. 
Szakma iránti elkötelezett-
sége példaértékű.

Immár tizenötödik éve 
az ápolók közössége más 

munkakörökből is választ 
„Tiszteletbeli Ápolót”, aki fő 
feladata mellett az ápolók, 
asszisztensek munkáját el-
ismerve sokat tesz fejlődé-
sükért, elismertségükért. A 
hétfői Ápolók Napján Tisz-
teletbeli Ápolónak válasz-
tották Kozma Péter Tamást, 
a II. Járóbeteg-szakrendelő 
Ortopédiai Szakrende-
lésének főorvosát, aki 
megkapta a fehér csuk-
lyát is, amelyet szokás 
szerint a választott 
orvos fejére tesznek 
az ünnepségen. A szak-
ember 34 éve kezdett el 
dolgozni a fehérvári kór-
házban, kollégái szerint 
az asszisztenciával kiemel-
kedően jó munkakapcsola-
tot alakított ki, bátran for-
dulhatnak hozzá szakmai 
kérdésekben tanácsért. Tu-
dásukat, munkájukat elis-
meri, s nem mellesleg kö-
veti a betegek sorsát. Sok-
szor soron kívül is rendel-
kezésre áll a betegek, illet-
ve a dolgozók érdekében. A 

keddi országos ünnepségen 
is volt Fejér megyei elisme-
rés: Szomor Andrea, a sür-
gősségi osztály főnővérét 
miniszteri elismerő kitün-
tetésben részesítették az 
Ápolók Napja alkalmából. 
 str

Tiszteletbeli Ápoló Kozma Péter   
 Fotó: a szerző
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Állás-oktatás
4-5-6-7-8. oldal

Ha szeretnél egy kiváló csapat megbecsült tagja lenni, 
várjuk jelentkezésedet GÉPKEZELŐ munkakörbe. 

Keressük azokat a lelkes leendő kollégáinkat, akik szeretnének megtanulni 
Galván automata gépeket kezelni.
AMIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK DOLGOZNOD:
•  Megbízható cég vagyunk, amit megígérünk munkavállalóinknak, azt 

maradéktalanul be is tartjuk
•  Értékeljük a tanulási vágyadat, ha gépkezelői vizsgát teszel nálunk, 

emeljük a � zetésedet
• Új technológiákat ismerhetsz meg
• Rugalmasak vagyunk, fi gyelünk a munka-magánélet egyensúlyára
• Stabil munkahelyet biztosítunk számodra
LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK NEKED:
•  Többféle gépsor kezelésének a megtanulására, ami arányosan növeli a 

� zetésedet
•  Az ipari gyártásban és automatizálásban használt új technológiák 

megismerésére a gyakorlatban
ÖRÜLNÉNK HA:
• Üzemi gyakorlattal és gépkezelési ismeretekkel rendelkeznél
MINDEZÉRT CSERÉBE AZ ALÁBBIAKAT KÍNÁLJUK:
•  Versenyképes fi zetés (alapbér+ gépkezelői díj+ prémium+törvényesnél 

magasabb műszakpótlék)
• 3 műszakos munkarend
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Cafetéria juttatás havonta
• Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft
• Céges üdülőben nyaralási lehetőség
• Céges vacsora, családi nap
•  Nyári szünetben térítésmentesen 2 hét 

gyermektábor gyermekednek
• Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások
• Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok
•  Munkába járás támogatása 

(szerződéses járatok illetve helyi buszbérlet)

Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásukban hiszünk, 
ezért minden jelentkezővel személyesen beszélgetünk, 

hogy megismerhessük egymást.

Magyar nyelvű önéletrajzát várjuk azon pályázóknak, akik fantáziát látnak 
egy új kezdetre a VTMetal Kft-nél a vtmetalhr@metal.videoton.hu címen 

és/vagy jelentkezzenek a 22/533-647 vagy 22/533-651-es 
telefonszámon hozzánk gyárlátogatásra.

VT Metal Kft.
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.

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

Új gyártócsarnok, biztos háttér!

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

góbér: az alapbér 10%-a; éves bónusz: 84.000 Ft;  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 

munkahely, hosszú távú, munkalehetőség

Munkavégzés helye:  Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal a következő e-mail címen: 

humanpolitika@veas.videoton.hu

Operátor

Elektromos karbantartó

Műszerész
Elvárások:
•  Szakirányú végzettség (rádió-, tv-, számítógép 

műszerész, stb…)
Feladatok:
•  A termelés folyamán kieső termékek javítása. 
•  Az előírt dokumentumok pontos vezetése

Elvárások:
• Szakirányú végzettség(elektromos)
•  Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent
Feladatok:
•  Elektromos javítások, hibaelhárítások elvégzése tesztereken, a biztonságtechnikai előírá-

sok � gyelembevételével
•  Teszterek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése, karbantartások elvégzése

Elvárások:
•  8 általános iskolai végzettség - 

összeszerelő
•  Középiskolai végzettség - SMD 

gépkezelő

26
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M-K. R. SZ.: 3440/2001; M-M NY. SZ.: 1237/2001.; 5448/2008.; A. NY. SZ.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

MUNKALEHETŐSÉGEK A MAN AT worK-NÉL!

HoSSzú Távú MUNKALEHETŐSÉGEK, STAbiL HáTTErű 
cÉGEKNÉL, AKár AzoNNALi KEzDÉSSEL!

Aktuális pozícióink:
operátor i Összeszerelő i könnyű fizikai munkák i Gépkezelő

Hengerműi munkás i Öntödei munkás i Fémipari szakmunkák 
 Darukezelő i Raktáros i targoncás i szórólap terjesztő

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. 
+36 22 506 498 i +36 20 967 3093 i www.manatwork.hu

26
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A jókedv kéz a kézben 
jár a személyes motiváció 
emelkedésével, a munka-
társi kooperáció erősödésé-
vel, sőt rugalmasabbá, el-
lenállóbbá is tesz a nehéz-
ségekkel szemben. Ami-
kor egy komoly kihívással, 
vagy egy váratlan krízissel 
találjuk szembe magunkat 
a munkánk során, ahelyett, 
hogy elkomorulnánk, áll-
junk meg, és vessük be a hu-
mort, mint fő fegyverünket. 
A közös nevetés erősíti az 
összetartozás érzését, redu-
kálja a konfliktusok illetve a 
versengés esélyét. Oldottabb 
légkörben a kommunikáció, 
a közös feladatmegoldás is 
gördülékenyebb, és még 
az is előfordulhat, hogy ha 

elég sokszor fogjuk együtt 
a hasunkat kollégáinkkal, 
a munkánkra is képesek le-
szünk más szemmel néz-
ni, ami a személyes ered-
ményeinken is meglátszik 
majd. Szakértők szerint hat-
van másodpercnyi nevetés 
tíz percnyi kocogással vagy 
harminc percnyi meditáció-
val ér fel, nem véletlen, hogy 
megannyi jótékony élettani 
hatással büszkélkedhet ez 
az egyszerű fizikai reakci-

ónk. Miközben nevetünk, 
izmaink összehúzódnak, 
ami megnöveli a vér áram-
lását és oxigénellátottságát, 
így szívünk és tüdőnk is na-
gyobb fokozatra kapcsol, és 
beindul az endorfin terme-
lés szervezetünkben. A vég-
eredményként fizikailag és 
érzelmileg is nyugodtabb-
nak érezhetjük magunkat. A 
stressz szintünk csökkené-
sével egyenes arányba nő a 
produktivitásunk, érdemes 
tehát olyankor is megpróbál-
koznunk a nevetéssel, ami-
kor nem jön magától – a bio-
kémiai folyamatok ilyenkor 
is beindulnak, és máris nem 
látjuk túlléphetetlennek az 
elénk gördülő akadályt.(for-
rás: www.profession.hu)

Humor a munkában: szabad nevetni

Adózás: még egy hónapig akár SMS-ben is kérhető a postázás
Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja, idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól szja-bevallási terve-
zetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó 
kérelmet akár SMS-ben eljuttatni a NAV-hoz március 18-áig. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)
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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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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 !

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

OPERÁTOR ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
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www.manatwork.hu

Tavaly 120 ezren tettek le 
sikeres nyelvvizsgát, négye-
zerrel többen, mint 2017-ben, 
de ez még mindig lényegesen 
elmarad a 2009-es 175 ezer 
vizsgázótól. Tavaly csak an-
gol nyelvből 89 ezren jártak 
eredménnyel, ami az előző 
évhez képest csaknem hat-
ezres növekedés – derül ki az 
Oktatási Hivatal (OH) statisz-
tikáiból. Németből és franci-
ából ugyanakkor kevesebben 
kapták kézhez a bizonyítvá-
nyukat, mint egy évvel koráb-
ban. Egy 2018-as kormány-
határozat szerint a közokta-
tásban az idegennyelv-taní-
tást hatékonyabbá kell tenni, 
e célból nemzeti középtávú 
stratégiát és a 2018–2027-es 
intézkedési tervet kell kidol-
gozni. A stratégia része, hogy 
2020-tól évente 140 ezer 9. és 
11. évfolyamra járó gimnazis-
ta vagy szakgimnáziumi di-
ák kétszer két hetet tanulhat 
egy külföldi nyelvi kurzuson, 
a program évente 90 milli-
árd forintba kerül, a részle-
tek kidolgozása folyamatban 
van. (forrás: www.vilaggaz-
dasag.hu)

Négyezerrel több 
nyelvvizsga
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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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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

vtmetalhr@metal.videoton.hu vtmetalhr@metal.videoton.hu 
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A METALFORG-TEC Kft felvételre keres 

általános irodai 
adminisztrációs 

munkára 
hölgy munkatársat.

Ha egy jó csapatban szeretne dolgozni, 
kérjük jelentkezzen a 22/511-062 telefonszámon, 

vagy az o�  ce@metalforg.hu e-mail címen.

Amit kérünk: 
legalább középiskolai végzettség,  legalább középfokú 

német nyelvtudás, szóban és írásban, számítógépes 
ismeretek (WORD, Excel). Kezdők jelentkezését is várjuk.

Amit adunk: 
kiváló munkahelyi környezet, versenyképes bérezés, 

béren kívüli juttatások. 

26
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Az ER-FA 2000 FAIPARI KFT. székesfehérvári telephelyére

TAKARÍTÓ
TAKARÍTÓTAKARÍTÓ

TAKARÍTÓ

TAKARÍTÓTAKARÍTÓ

TAKARÍTÓTAKARÍTÓ

Jelentkezni a 
06-30/254-1759
telefonszámon, illetve a 
bokenyi.agnes@erfa.hu 
e-mail címen lehet.

TAKARÍTÓ
TAKARÍTÓ

TAKARÍTÓ

TAKARÍTÓTAKARÍTÓ
TAKARÍTÓ

TAKARÍTÓ

TAKARÍTÓ

TAKARÍTÓ

TAKARÍTÓNŐ
Elvárás: 
•  szombati munkavégzés 

vállalása,
• fi zikai terhelhetőség

TAKARÍTÓ
TAKARÍTÓTAKARÍTÓ

munkatársat keres, egyműszakos munkarendbe,
4 vagy 6 órás munkavállalók jelentkezését is várjuk!
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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
2 műszakos munkarendben

KOMISSIÓZÓ RAKTÁROS
12 órás folyamatos munkarendben

GÉPBEÁLLÍTÓ
12 órás folyamatos munkarendben

AJÁNLATADÓ MÉRNÖK
NPI PROJEKTMÉRNÖK

TERMÉKMÉRNÖK

www.simonceg.hu

      /simonceg      
26
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A német Körber vállalat-
csoport ipari berendezések 
és gépek gyártásával foglal-
kozó egysége 5,7 milliárd 
forintból növeli a gyártási 
és kiszolgáló területét, va-
lamint a géppark moderni-
zálásával és Ipar 4.0 tech-
nológiák alkalmazásával 
elindul a digitalizált és pa-
pírmentes termelés irányá-
ba. A fejlesztés keretében 
létrejövő 100 új munkahely 
jelentős része magas szak-
képzettséget igénylő pozí-
ció. (forrás: www.professi-
on.hu)

Technológiai és 
kapacitásbővítő 
fejlesztésbe kezd a 
Hauni Pécsett

   A felnőttképzés rendsze-
rének sürgős korszerűsíté-
sére szólította fel tag-
államait a Gazdasági 
Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet 
(OECD). Az OECD ta-
nulmányában a szak-
értők rámutat-
tak, hogy az 
új techno-
lógiák, a 
digitalizá-
ció, a glo-
b a l i z á -
ció és a 
lakosság 
elöregedése 
megváltoztat-
ja a rendel-
kezésre ál-

ló munkahelyek mennyi-
ségét és minőségét. Tehát 

más szaktudásra lesz 
szükség a jelenlegi és 
a közeljövőben meg-
jelenő munkahelyek 
betöltéséhez. A szer-

vezet szerint nagyon 
fontos, hogy a 

változások ál-
tal érintett 
munkaválla-
lók nagyobb 
lehetőséget 

k a p ja n a k 
sza kér tel -

mük fejleszté-
sére vagy átkép-

zésre ahhoz, hogy 
jövőjük is biztosí-
tott legyen, azaz 

alkalmazkodni tudjanak a 
munka világának átalaku-
lásához. A tanulmány ada-
tai azt mutatják, hogy szá-
mos ország nem készült fel 
megfelelően a kihívások ke-
zelésére. Jelenleg a felnőttek 
40%-a vesz részt oktatásban 
és képzésben, a legkisebb 
mértékben pedig pont a leg-
hátrányosabb helyzetűek. 
A hátrányos helyzetű cso-
portokba tartoznak az idő-
sebbek, a munkanélküliek, 
az alacsony keresetűek és 
az idénymunkások. Az ala-
csony képzettségű emberek 
csupán 20%-a, a jól képzet-
teknek pedig 58%-a kezd be-
le a tanulásba felnőtt fejjel. 
(forrás: www.profession.hu)

Szükséges a felnőttképzés korszerűsítése

Jövő héttől jelentkez-
hetnek az iskolarendszerű 
egészségügyi szakképzést 
nyújtó középfokú intézmé-
nyek nappali tagozatos ta-
nulói az ápolói ösztöndíjra, 
amelynek összege havi negy-
venezer forint - közölte az 
Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ (ÁEEK). A támoga-
tás egyik feltétele, hogy a fi-
ataloknak a szakképesítés 
megszerzését követően leg-
alább annyi ideig kell meg-
szerzett végzettségüknek 
megfelelő munkakörben 
dolgozniuk valamely hazai 
közfinanszírozott egészség-
ügyi szolgáltatónál, amennyi 
ideig az ösztöndíjat kapták. 
(forrás: www.eduline.hu)

Újabb ösztöndíj-
lehetőség
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ildiko.bolla@triarco.hu

Székesfehérvári irodaházak 
takarításához keresünk  

munkájára igényes, precíz  

takarító 
kollégát. 

(Részmunkaidő: késő délután, este) 

Jelentkezés fényképes  
önéletrajzzal:
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Gyakorlattal rendelkező, 
megbízható

nemzetközi gépkocsi 
vezetőket

keresünk 24 t fi xes, nyerges 
szerelvényekre, hétvégi 

itthonléttel, kiemelkedő fi zetéssel. 

Érdeklődni: 
06-20/983-3511

25
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TAPODI TRANS

Megyei és multinacionális  

cégek állásajánlatai  
közül válogathat

minden héten!

22
66
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RÁCALMÁSRA
BETANÍTOTT 

GÉPKEZELŐ ÉS KÉZI 
ANYAGMOZGATÓ 

MUNKAKÖRBE téged 
keresünk!
+20 505 02 16

toborzas@work-force.hu

N E K E D  V A L Ó  T U T I  
M E L Ó ,  4 * - O S  I N G Y E N  

S Z Á L L Á S S A L !  
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Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés, Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015 M-m.Ny.Sz.:1237/2001., 5448/2008.

www.manatwork.hu

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, PIAC TÉR 8.
szekesfehervar@manatwork.hu
22/506-498, 20/967 3093

MUNKALEHETŐSÉG!!
NETTÓ 1000 FT/ÓRABÉRTŐL

ÉRDEKLŐDJ: 23
45

24

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

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

FESTŐGÉP
KEZELŐ

ELVÁRÁSAINK: 2, idősza-

kosan 3 műszak vállalása,  

hasonló gépek kezelésé-

ben szerzett tapasztalat

ELŐNY: festékek ismerete,  

autófényező végzettség 

26
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2018-09_19_Muster_GEALAN_HU_202x273_cg.indd   1 19.09.2018   07:11:50

PUR-habosítós 
gépkezelőt 
keresünk!

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

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. 

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

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

FŐBB FELADATOK
•  szerszámcsere és a CNC vezérelt gyártás 

elindítása
•  a KUKA robot rendszerek kezelése és 

irányítása
•  az alkatrészek ellenőrzése a végfelhasz-

nálóink magas minőségű kiszolgálása 
érdekében

•  a legfontosabb technikai problémák 
megoldása

ELVÁRÁSOK
•  motiváltság a CNC vezérlésű gépek műkö-

désének elsajátításában
•  némi tapasztalat a KUKA robot rendszerek 

kezelésében, jobbá tételében
•  csapatban való munkavégzés támogatása
•  légy kreatív, megbízható és elkötelezett

AMIT KÍNÁLUNK:
•   Elérhető havi bér túlóra nélkül akár:

- bruttó 350.000 Ft/ hó (8 óra, 3 műszak)
(alapbér, műszakpótlék, munkaköri bónusz, 
Gealan Plusz prémium, jelenléti bónusz)

•  Munkába járás 100%-os térítése
•   Munkatárs ajánlási rendszer:

- bruttó 50.000 Ft - 150.000 Ft

Új kihívásokra vágysz? Szeretnél modern kollégák-
kal dolgozni? A napi feladatod tartalmazza a KUKA 
robottal felszerelt CNC vezérlésű habosító gép ke-
zelését. A legyártott alkatrészeket ellenőrizned kell, 
hogy minél magasabb minőséget biztosíthassunk 
a vevőink számára. Nem ismered egy robot, vagy 
egy CNC vezérlésű PUR habosító gép működését? 
Nem gond, csak legyél érdeklő és motivált.

26
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Életmód
Manukaméz, a sokoldalú új-zélandi csodaszer 
A manukamézet sokoldalú szuperételnek tartják, ami a megfázásra, allergiára, influenzára, torokgyulla-
dásra, fertőzésekre és a sebekre is hatékony. A manukaméz bizonyítottan hasznos a fertőzések elkerülé-
sében, csökkenti a bőrgyulladást, gyógyítja az égési sérüléseket, elősegíti a hegesedést, és megakadá-
lyozza a sebek elfertőződését, a fekélyek keletkezését. (forrás: www.sokszinuvidek.hu)

Az áfonya egyre ked-
veltebb gyümölcs nálunk 
is, kiskertekben is term-
esztik, az édes, 
finom bogyós 
gyümölcs kalóri-
atartalma alacsony, 
így a diétás étkezés-
be is jól beilleszthető. 
Nem mellékesen pedig 
tele van antioxidánsokkal, 
mikrotápanyagokkal. Na-
pi 100 gramm áfonya elfo-
gyasztása javítja a látást és a 
memóriát, segíti az immun-

rendszert, csök-
kenti a vérnyomást, 
valamint az öregedést is 
lassítja. Viszont a szakiro-

dalom szerint – többek kö-
zött a Free Radical Biology 
and Medicine című lapban 

publikált kísérlet 
is ezt igazolta – 
az áfonyát nem 
szabad tejter-

mékekkel együtt 
fogyasztani, mert a 

gyümölcs elveszíti jóté-
kony hatását.  A vér ant-

ioxidáns-tartalma megvál-
tozik, ha az áfonyát tejter-
mékkel fogyasztjuk. (forrás: 
www.sokszinuvidek.hu)

A tejtermékek 
gátolják az áfonya 
jótékony hatását

A meghűléses időszak 
egyik sztárja a gyömbér-
tea, érdemes inni akkor is, 
ha megfáztunk, és akkor 
is, ha túl sokat ettünk. A 
mentatea nem csak a gyo-
morbántalmak enyhítésére 
jó. Segíti a légzést, teher-
mentesíti a tüdőt, és termé-
szetesen az emésztésnek is 
jót tesz. A levendulatea az 
immunerősítés és a stresz-
szmentesítés fontos eleme. 
Kellemes illata megnyugtat, 

és javítja az alvás minősé-
gét is. Különösen hatékony 

kamillával keverve. (forrás: 
www.hazipatika.hu)

A legjobb immunerősítő teák

A legegészségesebb diófélék
Nemcsak finomak, hanem ét-

rendünkbe illesztve a dió, mogyo-
ró, mandula, pekándió és társaik 
kiváló egészségőrök is. 
Dió

Segíthet a prosztatarák elleni 
védekezésben, agyunk frissességé-
nek megőrzésében, illetve egy ta-
nulmány szerint valószínűbb, hogy 
összességében sokkal egészsége-
sebben fog étkezni, aki beilleszti 
étrendjébe a diót is.
Földimogyoró

Vitaminokban és fehér-
jében gazdag, ezért a leg-
nagyobb egészség-
harcosoknak fel-
tétlenül érdemes 

rendszeresen elmajszol-
ni egy-egy maréknyi 
földimogyorót.
Paradió

A brazildióként 
is ismert csemege 
magas szeléntartal-
ma révén felveszi a harcot a 
testünkben fennálló gyulladással, 
illetve számos ráktípus ellen is se-
gítheti a védekezést.
Mandula  

Az apró, ízletes mandulaszemek 
telítetlen zsírsavakban, rost-

ban és fehérjében gaz-
dagok - nem is csoda, 
hogy világszerte egyre 

népszerűbb ez a dióféle.

Kesudió
Aki nem szereti a mogyo-
róvajat, annak a tudósok is 

szívből ajánlják a kesu-
dióból készült alter-
natívát. Nem tartal-

maz „rossz” zsírokat, 
ugyanakkor hozzájárul ah-

hoz, hogy a jóllakottság érzése 
tovább tartson.
Pisztácia 

Magas antioxidánstartalmának 
köszönhetően segíthet legyőzni a 
gyulladást, emellett kutatók arra 
jöttek rá, hogy a rendszeres pisz-
táciafogyasztóknál kisebb való-
színűséggel alakul ki epekő. (for-
rás: www.hazipatika.hu)

FEBRUÁRI AKCIÓ 
A KONTAKT 

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.
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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
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A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

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

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%

Folyamatosan megújuló áru 
készlettel várjuk. 

Tört arany felvásárlása és 
beszámítás új ékszerbe!

A minőséget 
kínáljuk önnek!kínáljuk önnek!

beszámítás új ékszerbe!

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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Nails&Beauty a Skálában 
-Székesfehérvár-

Ragyogni élmény!

NAILS & BEAUTY SHOP
Skála - Székesfehérvár

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

10.000 Ft értékben 
(spidergel, géllakkok, kozmetikumok)

Sorsolás a hónap végén.
1 db Tombola ára 250 Ft ! 

Vásárolj nálunk tombolát 

10.000 Ft értékben 

és értékes ajándék
csomagokat nyerhetsz
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ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021
16
77
73

Lakókörnyezetünk zöldítésére az utóbbi évtizedekben Magyarországon is 
egyre jobban elterjednek a zöldtetők és az élő falak.

A kertészkedés, mint rend-
szeres elfoglaltság, nagysze-
rű szabadidős tevékenységgé 
válhat kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. Abban az eset-
ben, ha az udvarunk méretei 
nem engedik meg virágos-
kert kialakítását, megfonto-
landó egy igazán környezet-
barát megoldás, a házunkon 
“lélegző” zöldtető kialakítá-
sa. Északon a fűtésben, a tró-
pusokon pedig a ház hűtésé-
ben segít a zöld tető. A hu-
szadik század derekán egy 
svájci származású francia 

építész hatására jelent meg 
a modern építészetben ez a 
célszerű és környezetbarát 
megoldás. A modern beton-
építészet megteremtője, Le 
Corbusier alkalmazta a gya-
korlatban  a zöldtetőt nagy 
lakóegységeinek tetején. 
Ezek a lapostetős közösségi 
kertek a társas házak lakói-
nak pihenésére, regeneráló-
dására szolgáltak. Magyar-
országon saját tulajdonban 
lévő ingatlanon a megfelelő 
építési engedélyek beszerzé-
se után bárki építhet zöld te-

tőt. Családi házak esetében 
jellemzően inkább a mellék-
épületekre, például a garázs 
fölé építik az alacsonyabb 
költségek miatt. Hazánkban 
az intenzív zöld tetők a gya-
koribbak, ezek a minimum 
30 cm földréteggel megépí-
tett tetőkerteket jelentik. Va-
lójában a kertészeti réteg vas-
tagságának csak a statikai 
terhelhetőség szab határt, hi-
szen előfordul, hogy kisebb 
fákat is telepítenek 1-1,5 m 
mély talajrétegbe. (forrás: 
sokszinuvidek.24.hu)

Nyáron hűt, télen 
“fűt” a zöldtető

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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Serpenyő tisztítása
A serpenyőben odaégetett ételmaradék sokkal könnyebben letakarítható, ha pár csepp 
mosogatószert és forró vizet öntesz bele, majd felteszed a vizet forrni. (forrás: bien.hu)

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: 2019.02.21-2019.02.28-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

26
11
69

TV INTERNET MOBIL

I

25
89

33

otthon - Építés 
Lakberendezés
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www.modulablak.hu
8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 45., Tel/Fax: 06-22 310-426 Mobil: 06/20 512 5016
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A Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) által készített fa-
lutámogatási program ad-
ta a gerincét a Modern falu 
programnak. Ennek a kere-
tösszege az idén 150 milli-
árd forint, amelyből

• 50 milliárd forint utak 
építését és javítását fedezi,

• 25 milliárd forintot a fa-
lusi CSOK-ra különítenek el 
(ennek részletei a következő 
hetekben derülnek majd ki).

• További 75 milliárd fo-
rint áll az önkormányzatok 
rendelkezésére,

hogy olyan fejlesztéseket 
valósíthassanak meg, ame-
lyekhez uniós pályázati for-
rásokra nem számíthattak, 
ilyen például a ravatalozó 
felújítása, óvodák udvará-
nak megújulása, belső utak 
és járdák építése, javítása.

Várhatóan két héten be-
lül megjelennek az első pá-
lyázatok, és májusig az ösz-
szeset kiírják – mondta a 
Világgazdaságnak Schmidt 
Jenő, a TÖOSZ elnöke. Ma 

Magyarországon 2800 olyan 
település van, amelynek a la-
kosságszáma nem éri el az 
ötezer főt, ez az ország terü-
letének 75 százalékát érinti, 
ahol muszáj megtartani a 
népességet. Számítása sze-
rint a 2800 település egyen-
ként két-három pályázatot 
nyújthat be, így nagyjából 
hatezer pályázatot kell majd 
kezelnie az államkincstár-
nak. A beérkező pályázatok 
eredményeként négyezer tá-
mogatási szerződés készül-
het. Várhatóan két-három 
év elteltével lesz látványos 
a pályázatok hatása és ered-
ménye. (forrás: www.vg.hu)

Két héten belül rajtolhat a 
Modern falu program
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Teltház előtt zajlott a la-
kossági fórum múlt héten a 
Feketehegy-Szárazréti Kö-
zösségi Házban. Kiderült, 
hogy lesz munkásszálló, ka-
landpark és járdaépítés is.

Az Alba Regia Polgárőr-
ség Egyesület megalakulá-
sának hírével köszöntötte 
a feketehegyi lakókat múlt 
héten Szigli István, a térség 
önkormányzati képviselője. 
A civilekből álló szervezet a 
Feketehegy környékén élők 
nyugalmáért alakult. Továb-
bá bemutatta a lakóknak 
Hefler Zsuzsanna házior-
vost, aki Szárazréten segíti 
mostantól édesanyját a pra-
xisban, valamint a Vörös-
marty Mihály Általános Is-
kola Farkasvermi úti Tagin-
tézményének új vezetőjét is. 
Ludmanné Szecsődi Katalin 
elmondta, a 21. század ok-
tatási körülményeihez iga-
zodó kompetenciafejlesztő 
termet alakítottak ki, ahol a 
gyerekek képességeit játéko-
kon keresztül fejleszthetik. 
- Iskolánk az ide járó gyere-
kek számára jó hangulatú, 
családias, stabil, biztonsá-
got nyújtó védőrként 
szeretné a szemé-
lyiségüket pozi-
tív irányban fej-
leszteni – 
t e t t e 
hozzá, 
ahogy 
azt is: 
ehhez 
kér támoga-
tást a szü-
lőktől is.

Mint kiderült, a feketehe-
gyi városrészben idén nagy 
járdaépítés veszi kezdetét 
– erről Bozai István város-
gondnok számolt be: az aka-
dálymentes átkelést segíti 
majd elő a Farkasvermi úton 
megvalósuló járdaépítés. Az 
építési engedélytől már csak 
egy MÁV-engedély választja 
el az önkormányzatot, ám 
amint ez is megvan, indul-
hat a beruházás. 

Sokakat érdekelt még a te-
rületen építendő munkás-
szálló is. A fórumon részt-

vevő Cser-Palkovics And-
rás polgármester azonban 
hangsúlyozta: magánberu-
házásként valósul meg az 
építkezés, magánterületen. 
Olyan tevékenységet tervez-
nek itt – mondta el a jelenlé-
vőknek, amely ugyan beje-
lentés-kötelezett, de ha min-
dent a feltételek szerint va-
lósítanak meg, megkapják 
az engedélyt a működésre. 
Ezért ebbe az önkormány-
zatnak beleszólása nincs, 
szögezte le, viszont hozzá-
tette: közvetítőként szeret-
nének segíteni a lakóknak. 
Már felvették a kapcsolatot 
a beruházóval, amellyel ha-
marosan tárgyalóasztalhoz 
ülnek, hogy részleteket tud-
janak meg a tervezett pro-
jektről. Ezen, ha a tulajdo-
nos beleegyezik, a lakók is 
részt vehetnek.  

A városban már évek óta 
téma egy kalandpark létre-
hozása is, amely, most úgy 
tűnik, Feketehegyen lel-
het otthonra. A fórumon 
látványtervet mutattak be, 
amelyen jól látszik, milyen 
sokrétű szórakoztatópark-

ra készül itt a be-
r u h á z ó . 

Amely 
s z i n -
t é n 
e g y 

magán-
vá l l a l ko -

zás, s amely 
ugyanezt az el-
képzelését ko-
rábban a Sós-
tó területére ál-

modta meg. A természetvé-
delmi terület felújításakor 
azonban letett erről a tervé-
ről, s új helyet keresett.  A 
nagy volumenű tervekhez 
azonban nem elég a magán-
tőke bevonása – árulta el a 
polgármester -, a projektbe 
az önkormányzatnak is be 
kell szállnia. Ám – fogal-
mazott őszintén – a forrás-
keresés még zajlik, tehát a 
megvalósulás várat magára, 
amíg legalábbis megfelelő 
pályázatot találnak hozzá. 
 str

Köztéri kincseink: Nyitott könyv
Alkotó: Molnár Tibor
Avatás: 2018
Székesfehérvár, Színház utca - Koch utca sarok

66,4 milliárdból gazdál-
kodhat Fehérvár az idén

Az előzetesen ismertetett 
főbb számok és elemek tük-
rében nem csoda, hogy el-
söprő többséggel – 17 igen, 
2 nem szavazattal, 1 tar-
tózkodás mellett – megsza-
vazta Székesfehérvár 2019. 
évi költség-vetését a város 
Közgyűlése február 15-én. 
A csaknem 66 és félmilli-
árd forint főösszegű, sa-
ját bevételeket tekintve re-
kordösszegű büdzséről dr. 
Cser-Palkovics András pol-
gármester számolt be.

 A városvezető szerint 
stabilitást, biztonságot és 
nagymértékű fejlesztéseket 
tesz lehetővé Székesfehér-
vár 2019. évi költségvetése. 
A város működését alapjai-
ban meghatározó rendele-
tet mértéktartó, korrekt vita 
során fogadta el a Közgyű-
lés. „Mindig nagyon fontos 
alkalom a költségvetés tár-
gyalása, hiszen gyakorlati-
lag minden ezzel függ össze 
a városban, tekintve a finan-
szírozást és a kapcsolódó jo-
gi döntéseket.  Nem véletlen, 
hogy mindig nagy érdeklő-
désre számot tartó, hosszas 
vitát eredményező közgyűlé-
si tárgyalás zajlik, így történt 
ez ma is. Szeretném megkö-
szönni a képviselő-társaim-
nak, hogy a vita alapvetően 
a városról szólt, és nagy több-
séggel, 17 igen szavazattal fo-
gadtuk el a stabil működést 

eredményező költségvetést.” 
– hangsúlyozta Székesfehér-
vár polgármestere.

Dr. Cser-Palkovics And-
rás kiemelte: a 66,4 milli-
árd főösszegű büdzsé 25,1 
milliárdos saját bevételt tar-
talmaz, amely a város gaz-
daságtörténetét tekintve re-
kordmértékű, csaknem 20 
milliárdos iparűzési adó-
ból és további helyi adók-
ból származik. 

Üzemeltetési feladatokra, 
intézményfenntartásra, az 
önkormányzati hatáskörű 
alapszolgáltatásokra csak-
nem 30 milliárd forintot for-
dít idén a város. Több mint 
33 milliárd forintot megha-
ladó mértékű fejlesztések-
re kerül sor idén, melynek 
– mint a közgyűlési vitában 
is elhangzott – csak keve-
sebb, mint 10 %-a az uniós 
forrás, döntő többsége az ál-
lami támogatás, a városi ön-
rész mellett. „Fontos elmon-
danunk, hogy a költségvetés 
abból a pénzből tud gazdál-
kodni, amit a helyi gazda-
ság szereplői a fehérváriak 
munkájának köszönhetően 
biztosítanak a városnak. Ez 
az eredmény lehetővé teszi, 

hogy a magánszemélyeknek 
idén sem kell helyi adót fi-
zetniük. Ugyanakkor a költ-
ségvetés nagyarányú forrá-
sokat tartalmaz a béreme-
lésekre az önkormányzati 
intézményhálózatban dol-
gozók és az önkormányzati 
tulajdonú cégek munkatár-
sai számára.” – tette hozzá 
a polgármester, aki elmond-
ta továbbá, hogy a 2019. évi 
büdzsé végrehajtása máris 
elkezdődött. 

Szintén a legutóbbi ülé-
sén döntött a közgyűlés a 
Vásárhelyi út felújításához 
kapcsolódó közbeszerzés 
kiírásáról és az Árpád-ház 
Program keretében megva-
lósuló, Nemzeti Emlékhely 
– Sétaút szabadtéri elemei-
nek kivitelezéséről. Ugyan-
csak kiválasztották a Palotai 
út parkolóház tanulmány-
tervei közül azt, melynek 
alapján az engedélyes tervek 
elkészülnek. Két ütemben 
valósul meg a parkolóház 
építése és az első ütemre a 
forrás is rendelkezésre áll. 
Itt összesen több mint öt-
száz új parkolóhely létesül, 
első ütemben mintegy há-
romszáz.  -mátay-

Rekord összeg a 
költségvetésben

Izgalmas év vár a 
feketehegyiekre

Látványterv a kalandparkról   
 Fotó: lakossági fórum, önkormányzat

Két meghökkentő és váratlan 
hazai vereség után az MTK ott-
honában a címvédő MOL Vidi FC  
3-1-re győzött, úgy, hogy már az 
első játékrészben Hadzic, Scse-
povics és Stopira góljaival el-
döntötte a 3 pont sorsát, s mivel 
a Fradi kikapott Debrecenben, 
6 egységnyire megközelítette 
az élen álló nagy vetélytársat.

Az MTK otthonában javított a Vidi

Magazin
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Tizenöt idegenforgalmi 
tájékoztató táblát állított 
a Velencei-tó körüli közu-
tak bevezető szakaszaira a 
Velencei-tó Körzeti Hegy-
község és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Fejér Megyei 
Igazgatósága. 

A „barna táblaként” emle-
getett táblák az Etyek-Budai 
borvidék déli hegyközségé-
nek területeit jelölik s hirde-
tik az Észak-dunántúli bor-
régió legkeletibb borvidéké-
nek déli hegyközségét. Cél 
a térség turisztikai deszti-
nációs értékének növelése.

Szombaton tartott ünne-
pélyes avatást Dobos Ferenc 
hegyközségi elnök, L. Si-
mon László országgyűlé-

si képviselő és Hajdu Fri-
gyes, a Szent Benedictus 
Borlovagrend nagymestere 
az M7-es autópálya kápol-
násnyéki összekötő szaka-
szánál. Található azonban 
ilyen tábla többek között 
a Kápolnásnyék-Vereb-Lo-
vasberény, Velence-Csák-
vár-Tata és a Kápolnás-
nyék-Pákozd összekötő 
utakon három ponton, to-
vábbá a 7-es főút mentén 
két helyszínen is. További 
táblákat helyeztek még el 
a Seregélyes-Pákozd, Sza-
badegyháza-Agárd és az 
Adony-Velence összekötő 
utakon, valamint az M7-es 
autópálya pákozdi pihenő-
jénél.  str

Legutóbbi lapszámunkban bemutattuk a székesfehérvári születésű, s a város-
ba sok-sok vargabetű után többedszer visszatérő balettművész, Kurai-Majer 
Barbara új terveit, a velencei-tó partján és szülővárosában létrehozott balet-
tiskolai csoportjait. 

Az e heti folytatásban a 
táncművész-oktató kalan-
dos életének főbb állomásai 
következnek, a teljesség igé-
nye nélkül.

Kurai-Majer Barbara Szé-
kesfehérváron született 
1983-ban, ám négy éves kis-
lányként már (az akkoriban 
a nagy Szovjetunióhoz tar-
tozó) Üzbegisztán főváro-
sában, Taskentben kezdett 
ismerkedni a balettel, 1987-
ben. Két esztendővel később 
már az ukrajnai Harkovban 
(Harkiv) pallérozódott profi 
balettiskolában. A kilencve-
nes évek közepén újabb köl-
tözés, ezúttal a nagy Moszk-
vába, ahol a műfaj híressé-

gei foglalkoztak vele, illetve 
szerepeltek oldalán neves 
színpadokon. 19 évesen tért 
vissza Magyarországra, Bu-
dapesten fejezte be tanul-
mányait a Táncművészeti 
Főiskolán.

2003-ban Markó Iván tár-
sulatában dolgozott, aminek 
egy komoly sérülés vetett 
véget. Ezt követően Fehér-
váron a Hang-Szín-Tér Mű-
vészeti Szakközépiskolában 
oktatott, miközben már mű-
korcsolyázók koreográfiájá-
val is foglalkozott. 2006-tól 
két esztendőt a Vörösmar-
ty Színházban is eltöltött, a 
„Hair” és „Viktória” című da-
rabokban táncolt, ezek mel-

lett pedig a Budapest Balet-
tal turnézott. 2011-ig újabb 
színpadi munkák, szerepek 
és műkoris koreográfiák 
mellett saját projektjében ve-
zetett tanfolyamokat Székes-
fehérváron és Budapesten.

2011 decemberétől Bécs-
ben élt és tanított 2014 ig. 
Nem is akárkiket! 

- A Bécsi Magyar Nagykö-
vetségen tanítottam a nagy-
követ úr kislányait, párhuza-
mosan pedig az ENSZ nagy-
követ és még több más or-
szág nagyköveteinek gyer-
mekeit. Erre nagyon büsz-
ke vagyok és boldog, hogy 
mindez meg-adatott nekem! 
Formula-1 rajongóként pe-

dig izgalmas „kaland” volt 
Niki Lauda Ikergyermekei-
nek balettet tanítani. Egyéb-
ként nem ő volt az egyetlen, 
több más híres ember gyer-
mekével is foglalkoztam. - 
mesélte büszkén Barbara, 
aki hozzátette; örömmel em-
lékezik vissza arra az idő-
szakra, amikor egy osztrák 
bajnok műkorcsolyázót se-
gített szép sikerekhez, illet-
ve különböző óvodákban, 
intézményekben, sporte-
gyesületeknél pallérozta a 
gyermekek balett tudását, 
mozgáskoordinációját.

Ekkora tapasztalattal, 
tudással felvértezve aligha 
kérdéses, hogy a fehérvári és 
környékbeli apróságok (már 
3 éves kortól várja őket) a le-
hető legjobb kezekben van-
nak Kurai-Majer Barbaránál.

 -mátay-

Niki Lauda gyermekeit is oktatta
2. rész

Barna táblák jelölik a hegyközség határait 
a forgalmas utak mentén

Országszerte több helyütt je-
lölik „barna táblák” a borvidé-
keket, és a hatályos útügyi elő-
írás külön szabványt alkalmaz 
a borutak – és ezen belül is a 
borutakon található pincésze-
tek – jelölésére. Mindezek el-
lenére hazánkban még min-
dig nem általánosan elterjedt 
gyakorlat a borvidékek közu-
takon történő idegenforgalmi 
jelzése, az pedig országszer-
te is egyedülálló, hogy a táb-
lák egy hegyközséget önálló-
an jelezzenek. Ebből a szem-
pontból példaértékű a hegy-
község kezdeményezése, mely 
így nemcsak a méltán ismert és 
elismert Etyek-Budai borvidé-
ket hirdeti, hanem annak déli 
szőlőterületét, a Velencei-tó 
Körzeti Hegyközséget is fel-
helyezi hazánk borturisztikai 
térképére. 

Hatalmasat hajrázott az 
EBEL alapszakaszában, így 
bekerült az első 6 közé a fel-
sőházba, egyúttal biztosí-
totta helyét a rájátszásban 
a Fehérvár AV19 jégkorong 
csapata. Alapvetően már ak-
kor is teljesíti az előzetes cé-
lokat Hannu Jarvenpaa ala-
kulata, ha minden hátralévő 
találkozóját elbukja. Ennek 
fényében nem csoda, hogy 
egy kicsit lazított a nadrág-
szíjon a Volán, s három ve-
reséggel kezdte a felsőhá-
zi középszakaszt. Grazban 
5-3-ra, a Klagenfurttól Fe-
hérváron 4-1-re, végül vasár-

nap este a címvédő Bozen 
vendégeként 5-2-re kapott 
ki. Ezekkel együtt még bár-
mi lehet, a FAV19-nek egyet-
len győzelemnyi a lemaradá-
sa a 4. helyezettől, s ha a 6. 
helyen marad, akkor is ma-
ximum az a hátrány érheti, 
hogy nem lesz pályaelőnye 
a playoffban.

Egy a lényeg: a fehérvári 
gárda 4 év kihagyás után új-
ra résztvevője a playoffnak, 
s ha ott hozza azt, amit az 
alapszakasz második felé-
ben, akkor még az elődöntő-
re, de akár a fináléra is lehet 
sansza.  -mátay-

Vesztes héten van túl a 
Volán

Ezúttal a Bolzanőiak örülhettek.  Fotó: EBEL
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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!

· 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

• Vezér utcáknál ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 2-4 
szobás lakások eladók. I.ár: 39,4-62,1 
M Ft. Tel.: 70/469 3370
• Kórház melletti felújítandó családi 
ház, akár befektetési célra  eladó: 26,6 
M Ft. Tel.: 70/716 9850
• Történelmi belvárosban, 1. em.-i, 84 
m2-es, 3+1 SZOBÁS téglalakás: 36 M 
Ft. Tel.: 70/412 5115
• Belváros közeli, nappali 3 szobás, 2. 
em.-i új építésű lakás eladó: 40,75 M 
Ft. Tel.: 70/716 8580
• Őrhalmi szőlőkben ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 4 
szobás, ikerház garázzsal, TELEKKEL: 
54,9 M Ft. Tel.: 70/469 3370
• Öreghegyi, 4 szobás, felújítandó 
SORHÁZI tégla lakás eladó: 31,5 M Ft. 
Tel.: 70/716 9850
• Úrhidán, 77 m2-es, 2+1 szobás 
családi ház, pincével, garázzsal eladó: 
22,8 M Ft. Tel.: 70/412 5115
• Öreghegyen nappali 4 szobás,ÚJ 
ÉPÍTÉSŰ ikerház garázzsal eladó: 52,5 
M Ft. Tel.: 70/716 8580
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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
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Postaautó Duna Zrt. 
8000 Székesfehérvár, Raktár u. 3. 

22/504-434
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Az ár bruttóban értendő.

DÍJMENTES 
fagyálló folyadék ellenőrzés, 

a szükséges fagyállót
KEDVEZMÉNYESEN
biztosítjuk. DÍJMENTES 

fényszóró ellenőrzés, és 
kedvezményes 

beállítás csak 800 Ft-ért.
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06-30/9304-789

Hőszigetelt redőnyök, műanyag 
nyílászárók, szúnyoghálók, sza-
lagfüggönyök, reluxák reális áron, 
ingyenes felméréssel vidéken is +nyugdíjas kedvezmény

16
69
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SZŐNYEGEK MÉLYTISZTÍTÁSA.
1190,- Ft/m²1190,- Ft/m²

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítási lehetőséggel!

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

El- és visszaszállítási lehetőséggel!
06/22/330-166, 
06/30/9471-598 16
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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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Villanyszerelés, 
lámpa, dugalj, kapcsoló, elosztó 

csere egész megyében.  

06-30/540-7572 25
99

35

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés 

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

57
76

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000

TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁS
30/977-1860 24

61
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Kertészeti szolgáltatás, 
tavaszi metszés 
70/283-1195
WWW.PoPUlargarDeN.HU 
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INGATLAN

Bakonykutiban 420 négyszögöl bekerített 
építési telek termő gyümölcsössel, 20 m2-
es faházzal eladó. Víz, villany a telken, föld-
gáz az utcában. 6.300.000 Ft. Érdeklődni: 
+36-70/389-1111

*58477*

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

*61613*

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

*61611*

Gázfűtéses 2 szobás, felújított lakás Hor-
vát lakótelepen 21.999.000Ft www.otlet-
hazingatlan.hu Kód:S2876 tel.:06-20/5944-
027,06-20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hi-
teliroda

*61612*

17.500.000Ft-ért 2 szobás erkélyes gáz-
fűtéses lakás Rádión www.otlethazingat-
lan.hu Kód:S2647 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*61615*

18.900.000Ft-ért József utcába 2 szo-
bás erkélyes lakás www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2646 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*61616*

2+2 szobás lakás Palotavárosban 
24.700.000Ft www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2651 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*61614*

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

*53759*

300 n.öl telek Emmarózán eladó, víz, villany 
van. Érd: 06-20/9749-139

*60994*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Iváncsán eladó egy szerkezetileg felújí-
tott, vegyes falazatú, 2,5 szobás, cirkófűté-
ses ház, nagy telekkel, 15 M Ft-ért. Tel: 06-
30/348-9098

*61255*

Maroshegyen eladó egy 11 éves, kifogás-
talan állapotú, egyszintes, amerikai konyhás 
nappalis, 3 hálószobás ház, 2 fürdőszobás 
ház, dupla garázzsal, kerti kiülővel, grillező-
vel, kis faházzal és sok extrával. Irányár: 77 
M Ft. Tel: 06-30/348-9098

*61244*

Második félévi átadással megvásárolható a 
Bregyó sportcentrum közelségében épülő, 
98,47 nm-es lakóterű, mindkét szinten te-
rasszal ellátott, PRÉMIUM kategóriás iker-
fél, 268 nm-es, saját használatú telekré-
szen. Ár: 55,125 M Ft. Tel: 06-30/348-9098

*61250*

Székesfehérvártól 4km-re (Emmarózán) 
lakható családi ház, állandó lakcímmel el-
adó. Tel:06-20/341-5653

*58046*

LAKÁSELADÁS

Donát úton 70 nm-es lakás terasszal, kert-
kapcsolattal, dupla garázzsal eladó. Érd:06-
30/699-5918

*57926*

16,2 MFt Fecskeparti kétszobás, felújítandó, 
4. emeleti lakás tel:06-20/498-0730

*61621*

LAKÁSKERESÉS

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

*26781*

ALBÉRLET

Kiadó lakást vagy házrészt bérelnék. 06-
70/300-2925

*60650*

ÉPÍTÉSI TELEK

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

*61253*

FÖLD, KERT

Eladó 549 nm-es zártkert Kőrösi úttal pár-
huzamos III.soron. Villany van. Irányár: 
1,8MFt. 06-70/310-4384

*61058*

Kőrösi út közelében 1550 m2-es bekerí-
tett telek (5% beépíthető) vízzel, villannyal, 
gyümölcsössel, szőlővel, veteményessel 
2,5MFt-ért eladó. Tel:06-22/783-677

*77053*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

A Velencei-tó mellett, nyári céges üdülte-
tésre (4-5 család turnusonként), többszobás 
nyaralót keresünk. Ajánlatokat a szabo.san-
dorne@szatmari.hu címre várjuk.

*58776*

ÜZLET, IRODA

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

*61249*

A Vállalkozói Központban ( Seregélyesi úton 
) iroda helyiségek 24-68 nm között kiadóak. 
Ha 2019 április 15-ig jelentkezik, a 2019. évi 
bérleti díjból 10% kedvezményt adunk! Ér-
deklődni: 06-22/514-126

*61371*

GÉP- SZERSZÁM

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

*52930*

HÁZTARTÁSI GÉP

Yajka varrógép kitűnő állapotban eladó. 06-
20/220-2765

*59008*

JÁRMÛ

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

*55583*

Fiat Punto megkímélt állapotban, első tulaj-
donostó eladó. 06-20/213-5835

*60960*

Forgalomból kivonandó gépjárműveket át-
veszünk ár megegyezés szerint. Hivatalos 
bontási papírt adunk. Teljes körű ügyintézés. 
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*

Országos autó felvásárlás! Kortól, márkától 
függetlenül. Hétvégén is. Díjtalan kiszállás-
sal! Jakab József 0620-435-0383

*61619*

Új téli gumikészlet Apollo 175x65R15 reális 
áron eladó. 06-20/217-5835

*60962*

RÉGISÉG, ÉKSZER

Felvásárlás! Novotel Hotel Székesfehérvár, 
Ady E. u.19.március 13., március 27., ápri-
lis 17., május 8. 13-17 óráig.Törtarany-fa-
zonarany, briliáns-ékszerek, karórák-zse-
bórák, ezüsttárgyak, festmények, antik bú-
torok, forgalomból kivont valuták, régi la-
kástextiliák (horgolások-csipkék-hímzések), 
hagyaték. louisgaleria.hu, email: lakatos@
mconet.hu Tel.:06-30/944-7935  

*61192*

RÉGI PÉNZT, pénzgyűjteményt, pengőt, fo-
rintot, koronát, külföldi és magyar pénzeket, 
Ferenc József/Horthy kitüntetést VÁSÁRO-
LOK. Hívjon bizalommal! 06-70/306-5352

*58923*

ÁLLAT

TYÚK -KACSAVÁSÁR! Földön nevelt, NEM 
ketreces, gyönyörű tollas, 14-hónapos tyúk 
690 Ft/db, 20db-ra +2db AJÁNDÉK. Ma-
gyar, hápogós, 3-4kg-os kacsa 1790 Ft/db. 
Csak ellenőrzött, tenyészetkóddal rendel-
kező helyről rendeljen. INGYENES szállítás. 
06-70/776-3007

*61231*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Akciósan februárban, márciusban ács 
és tetőfedő bádogos munkát, palatető 
bontást, felújítást vállalok.Saját anyag-
ból dolgozunk. /réz, alu, lindab, bra-
mac/.06-70/566-4054

*61243*

Aszfaltozás, útépítés, térkövezés, Ma-
kadám utak készítése! Kedvező, sze-
mélyre szabott árakat biztosítunk a 
megrendelőknek. Bedolgozást és ge-
nerált is vállalunk: utak, belső udvarok, 
termek, parkolók, kapubejárók, járdák, 
kátyúk aszfaltozását, illetve térkövezé-
sét vállaljuk. Munkáinkra garanciát vál-
lalunk. Tel.:06-70/362-1341

*58623*

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*

Fogsor akció! Kivehető fogpótlás 34.990 Ft. 
06-30/529-4244

*58783*

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

*61620*

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

*66813*

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

*25885*

Köművesmunkákat, csempézést, járóla-
pozást, cserépkályha, téglakályha átrakást 
és építést vállalok. 06-70/418-8341

*60463*

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, Redőnyök, Szúnyoghá-
lók februárban 50%-os kedvezmény-
nyel, nyugdíjasoknak +10%. Tel: 06-
20-500-8185

*58258*

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*

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

*66921*

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

*90263*

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

*40634*

ÜGYVÉD - Dr. Pomázi Ádám - jogi ta-
nácsadás, szerződés-szerkesztés (in-
gatlan/föld adásvétel, ajándékozás, 
végrendelet), cégügyek... info: www.
drpomaziugyved.hu - iroda: Szfvár, 
Mátyás kir. krt. 5. (Pláza mögött) tel: 
30/820-4186

*58336*

Veszélyessé vált fák kivágása! Tel: 06-
20/320-9019, 06-30/534-3753

*61034*

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

2-es GRÁNIT 
SÍREMLÉK
TÖMÖR KERETTEL,
LEFEDVE
Teljes kivitelezéssel:
385.000 Ft-ért! 26
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Szerkezetszerelőket,  
lakatosokat 
06-70/773-9106, 06-20/231-8088
ciklofatkft@gmail.com

felveszünk.
260908

REDŐNY
árnyékolók gyártása, 

szerelése, javítása rövid 
határidővel!

Gurtni, zsinór csere!
06-30/703-2558 
www.albaroll.hu
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SZÉKESFEHÉRVÁRRA KERESÜNK 
CSISZOLÓKAT,POLÍROZÓKAT,GÉPKEZELŐKET!
br. 210.000 Ft+magas cafeteria+bónuszok!

INGYENES BUSZJÁRATOK!
+3620/3363803
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Ingatlan referenst  
felveszünk.  

Szolgálati autó, laptop, telefon,  
iroda biztosított.  

Jelentkezéseket a kiadóba “Profizmus” jeligére.
21
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VÁLLALKOZÁS

Iszkaszentgyörgyön működő élelmiszer-
bolt bérleti joga teljes berendezéssel eladó. 
Érd: 06-30/214-3673

*61673*

EGÉSZSÉGÜGY

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

ÁLLÁS

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. Jelentkez-
ni lehet e-mailben: dunamagkft@free-
mail.hu vagy telefonon: Turza Pál +36 
30 567 8545

*55533*

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

*55670*

Alto Nyomda Kft targoncavezetői en-
gedéllyel rendelkező raktári munkatár-
sat keres azonnali belépéssel. Bérezés 
megegyezés szerint. Email: alto@alto-
nyomda.hu, tel:06-20/966-5185

*59231*

Az Adapt Kft. TARGONCÁSOKAT és VONTA-
TÓSOKAT, valamint RAKTÁRI KISEGÍTŐ KO-
MISSZIÓSOKAT keres Győrbe, Tatabányára, 
Oroszlányba, 2-3 műszakos munkarendbe, 
versenyképes fizetéssel, szállással és heti 
hazautaztatással. Tel: 06-70/882-2105

*61254*

Bécsi erdő közepén dinamikus magyar csa-
patba szakácsot keresünk. Fizetés meg-
egyezés alapján. Szállás biztosított! Jelent-
kezni: Ivett Trappl +43/676/3124736 in-
fo@landgasthaus-scheiblingstein.at www.
landgasthaus-scheiblingstein.at

*59726*

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. Tel.: 06-
70/415-9021 -JOBmotive Kft.-

*58221*

Közintézményekbe keresünk 2 és 4 órá-
ba takarítónőket Székesfehérvárra. Érd: 
06/70/608-1346 Browning Securite Kft

*61618*

Lakatost ill. hegesztőt kedvező bérezéssel 
felveszünk. Jelentkezni: 06-30/287-6393 
telefonszámon.

*57540*

Szabadegyházi munkahelyre női -férfi ta-
karítókat 4 órás részmunkaidőbe felve-
szünk. Tel:06-20/235-6678

*61562*

Székesfehérvári nyugdíjas munkatársakat 
keresünk rugalmas  részmunkaidőben, vil-
lany, víz, fűtés és gázszerelési szaktudással. 
Tel.:  06203668386 www.karbantartom.hu

*61504*

Székesfehérvári partnerünk részére kere-
sünk állandó délelőttös műszakba alkalmi 
munkavállalókat. Érdeklődni a 06-70/630-
1230-as számon lehet.

*60930*

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

Becsületes középkorú pár vállal takarítást, 
kerti, egyéb munkákat 06-20/599-4871, 
06-20/476-2115

*61133*

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*

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*

60-70 év közötti nemdohányzó, fiatalos, 
őszinte hölgy ismeretségét keresem hosz-
szútávra. 06-30/341-9937

*61004*

63 éves férfi, hölgy társát keresi. 06-
30/923-1045

*60632*

VEGYES

Eltartási szerződést kötnénk idős Hölggyel 
vagy Úrral. 06/30/754-1524

*58228*

Fejér megyei 50-es független férfi, hölgynél 
házkörüli, kerti munkát vállal, ottlakásért is. 
Minden megoldás érdekel. Tel:06-20/613-
6077 esti órákban

*60004*

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

*50396*

Könyvfelvásárlás! Továbbá zenei CD-k, 
bakelitlemezek, papírrégiség és minden ka-
tonai jelvény, fotó stb. gyűjteménybe. 06-
70/600-6251

*59466*

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

*61266*

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

*80068*

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

*46609*

Mindenféle régiséget, bútorokat, dunná-
kat, párnákat, disznóvágási felszereléseket, 
szarvasagancsot /engedéllyel rendelkezőtől, 
hagyatékból/ vásárolok. 06-70/322-2437

*58309*

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

*48301*

Sírkőtisztítás, mohás, elszineződött 
síremlékek felújítása, betűk javítása 
kedvező áron! 06-30/298-7230

*56362*

Száraz, vastag cser-tölgy 13000Ft/m3 ki-
szállítva, kalodázva 15000Ft/m3. 06-
20/920-3326 (AA5996245)

*61259*

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

*48298*

Szőlőoltványok, csemegék és borfajták 
megrendelhetők termelői áron. Tel.: 06-
30/273-2351

*61617*

Új, Meyra típusú, 45 cm széles, önhajtós, 
könnyen összecsukható kerekesszék eladó. 
Tel.: 06-30/712-0512.

*58713*

BÚTOR

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

*67856*

Székesfehérváron eladó kihúzható, bőr 
kanapé. Szélessége 220cm. Ár:20.000 Ft 
06-30/99-216-88

*61267*

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*

Gyakorlott építőipari segédmunkást és kő-
művest felveszek. 06-30/204-0990

*57642*

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*
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 
ALBA-PRO NYELVSTÚDIÓ, 

8000 Székesfehérvár, Pető�  S. u. 5. 2. em.  
info@albapronyelvstudio.hu

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

Gondot okoz a számítógép, internet 
vagy az okoseszközök használta?

INGYENES ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLÓI 
TANFOLYAM INDUL SZÉKESFEHÉRVÁRON 

  2 x 35 óra délután, 
munkaidő után, 
március 6-7-től
• ismerkedés a számítógéppel, 
   internet használata
• okostelefon, tablet, notebook 
   funkciói, használata

  hetente két alkalom 
(16-65 éveseknek)

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

70 ÓRA70 ÓRA70 ÓRA

INGYEN!
INGYEN!
INGYEN!
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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
KUGLIZVA   3.300 Ft/q
HASÍTVA      3.500 Ft/q

AKÁC
KUGLIZVA    3.600 Ft/q
HASÍTVA      3.800 Ft/q
SZÁLLÍTÁSSAL

25
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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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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 éS LengyeL 
SZeneK ForgALmAZáSA!

Fűrészpor kapható 
1000 Ft/zsák  

 Fagyújtós 30 liter 2.000 Ft/zsák

TŰZIFA  sZén
06-20/503-0022,06-20/4444-947 
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ÉRDEMES JELENTKEZNI MERT:
MEGEMELT ALAPBÉR:BR.200.000 Ft
 átlag kereset nettó 170.000-200.000 Ft

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

IRÁNYBÓL

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

Székesfehérvári multinacionális autóipari partnerünk számára keresünk

TERMELÉSI OPERÁTOROKAT
Székesfehérvári multi nacionális autóipari partnerünk számára keresünk

TERMELÉSI OPERÁTOROKAT
ÉRDEMES JELENTKEZNI MERT:

☞ MEGEMELT ALAPBÉR: BR. 200.000 Ft
☞ átlag kereset nett ó 170.000-200.000 Ft
☞ TELJESÍTMÉNY BÓNUSZOK
☞ JELENLÉTI/MINŐSÉGI BÓNUSZOK
☞ 100% - OS UTAZÁSI TÁMOGATÁS 
☞  INGYENES BUSZJÁRATOK TÖBB 

IRÁNYBÓL

06 20 492 81 55 Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob
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B53 Fürdőszobaszalon
raktáros kollégát keres székesfehérvári munkavégzésre!  
Jelentkezéseket az info@b53.hu címre várjuk! 
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