
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. március 7., 10. hét

Közönség szavazáson győzött a családbarát kórházi osztály…  3. oldal

Családháló díj: rangos  
elismerés Fehérváron

TŰZIFA 
SZÁRAZ és

KEMÉNY 
Tűzifa és brikett!

Füstöléshez fűrészpor
Törzsvásárlóknak folyamatos kedvezmény.

Szfvár, Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 
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VT Plasti c Gyártó Kft .
Felvételt hirdet műanyag fröccsöntött 

alkatrész gyártásához
TERMELÉSI MUNKATÁRS munkakörbe

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

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

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

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

Tesztí rás: 2019.03.12. 10 óra
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.  188. sz. épület

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

KOLLÉGÁNKKAL ÚJ IDŐPONTOT!
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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

Székesfehérvári partnereinkhez 
keresünk a VIDEOTON IPARI PARKBA:

GÉPKEZELŐKET
ÖSSZESZERELŐKET

OPERÁTOROKAT
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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 Több mint 1000 
  fejér megyei ingatlan

 www.dh.hu

www.dh.hu

Több mint 
1000

fejér megyei 
ingatlan

177466

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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Boldog Nőnapot  
kívánunk 

olvasóinknak!
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Fehérvár
Kalauz
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Kreatív szombat
Kreatív szombat az Aranybulla Könyvtárban Hekkerné Gócza Erika vezetésével március 
9-én, szombaton 10 órától. Téma: tojásdíszítés különböző technikákkal. (Kérjük az érdeklő-
dőket, kifújt tojásokat hozzanak magukkal!) (forrás: teleelettel.hu)

Jubileumi, tízedik évadát 
nyitja meg március 9-én, 
szombaton a Katonai Emlék-
park Pákozdon, melyen Ma-
gyarország NATO-csatlako-
zásának 20. évfordulójáról is 
megemlékeznek. Az ünnepi 
rendezvényen emlékfutás, 
megemlékezés és NATO-ki-
állítás várja a látogatókat. A 
programokkal teli délelőt-
tön a résztvevők sétát tehet-
nek a parkban is. A program 
9:45 órakor az „Emlékfutás 
a hősökért” elnevezésű ke-
gyeleti futás résztvevőinek 
beérkezésével kezdődik az 
Emlékparkban, ezt követő-
en 10 órakor az ünnepség 

következik, amelyen Dr. Gö-
rög István, a KEMPP ügy-
vezetője, Tessely Zoltán or-
szággyűlési képviselő, mi-
niszterelnöki biztos, majd 
Németh Szilárd, a Honvédel-
mi Minisztérium parlamenti 
államtitkára mondanak kö-
szöntőt. Az ünnepség kere-
tein belül megemlékeznek 
Magyarország NATO-csatla-
kozásának huszadik évfor-
dulójáról, amelynek tisztele-
tére kiállítás nyílik NATO@ 
70/20. címmel. A tárlatot Dr. 
Vezekényi Csaba, a HM kül-
ügyi helyettes államtitkára 
nyitja meg. (forrás: mina-
lunk.hu)

Tízéves a Katonai Emlékpark
Március 13-án, szerdán 

16:30 órai kezdettel a „So-
ha nem késő - a pedagógus, 
aki küldetésként a szeretetet 
választotta” című, 2014-ben 
készült, monumentális, 195 
perces olasz filmdráma első 
és második részét vetítik a 
Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház Útkereső 
Filmklubjában. Ez a rend-
kívüli életrajzi film Giaco-
mo Ciampiotti rendező (A 
szeretet gyógyít, A menny-
országot választom) méltán 
híres alkotása, mely a nagy 
olasz reformer pedagógus 
Alberto Manzi életét mutat-
ja be. 1946-ban, a háború 
utáni nehéz időszakban a 
frissen végzett tanár fiatal-
korú bűnözőkkel kezdett el 
foglalkozni.

Don Boscohoz és Néri 
Szent Fülöphöz hasonló 
nevelési elveit kezdetben 
kinevették, de szeretete és 
figyelme sok fiatal életében 

hozott jelentős változást. Kö-
zelében a legvásottabb köly-
kök is megváltoztak. Bizal-
mukba fogadták, elkezdtek 
az életükről gondolkozni és 
tanulni. La Tradotta című új-
ságja nagy feltűnést keltett, 
amelyet a fogvatartott fiata-
lok írásaiból adott ki. Ami-
kor pedig Olaszország szám-
talan tanára közül Manzit 

választották ki a Soha nem 
késő című televíziós műsor 
vezetőjének, egész Olaszor-
szág megismerte őt. Műsora 
nagy segítséget jelentett az 
analfabetizmus megszünte-
tésében. Alberto Manzi em-
bersége, együttérzése min-
den pedagógus számára jó 
példa lehet. (forrás: szekes-
fehervar.hu)

A pedagógus, aki a szeretetet választotta

A program házigazdá-
ja Tóth Eszter, aki minden 
hónapban szeretettel vár-
ja az általános iskoláskorú 
gyermekeket és családju-
kat a kreatív délutánokon. 
Elsősorban a kézműves al-
kotásoké lesz a főszerep: 
különféle anyagok felhasz-
nálásával még különfélébb 
dolgok készülnek majd. A 
foglalkozás ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött: jelent-
kezni a terepjarodse@gmail.

com e-mail címen lehet. A 
RE-Kreatív Kuckó elsődle-
ges célja az, hogy a családok 
megtapasztalják az 
együtt töltött idő, 
az együtt alkotás 
örömét és ér-
tékét, ami-
re manap-
ság igen 
kevés időt 
szánunk. Tóth 
Eszter andragó-
gusként végzett a 

Kodolányi János Főiskolán 
2014-ben, ahol többek kö-
zött művelődésszervezéssel 
kapcsolatos ismereteket is 

elsajátított. Az 
első foglalko-
zást március 

9-én, szomba-
ton 15:00–16:00 

óra között tartják 
a Mesterségek Há-
zában (Rác utca 

20.).(forrás: teleelet-
tel.hu)

Új, ingyenes foglalkozássorozat indul

Alberto Manzi

Nagy Sándor (1869–1950)

Március 9-én, szomba-
ton délután fél öttől, a Deák 
Gyűjtemény Freskós sza-
lonjában Kriesch György, 
az idei Nagy Sándor Em-
lékév kezdeményezője 
és szervezője tart vetített 
képes előadást a magyar 
szecesszió nagymestere, 
Nagy Sándor életművé-
ről. A belépés díjtalan.150 
éve született Nagy Sándor 
(1869–1950) festő- és ipar-
művész, akinek munkás-
sága összeforrt a Gödöllői 
Művészteleppel, a magyar 

szecesszióval és szimboliz-
mussal. Az emlékév a Kár-
pát-medence több telepü-
lésén előadásokkal, kiál-
lításokkal, vezetett tema-
tikus túrákkal járul hoz-
zá az életmű jobb megis-
mertetéséhez. Az előadót 
rokoni kapcsolat is fűzi a 
bemutatandó művészhez, 
nagyapja Körösfői Kriesch 
György festőművész révén, 
aki Nagy Sándornak nem-
csak művésztársa, legjobb 
barátja, de sógora is volt. 
(forrás: szekesfehervar.hu)

Vetített képes előadás
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Fókusz

Nem először terjesztették fel rangos elismerésre 
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kór-
ház, Dr. Hagymásy László vezette, magas szakmai 
színvonalon teljesítő, családbarát szülészeti-nőgyó-
gyászati osztályát. 

Ráadásul a lehető leg-
nagyobb kitüntetés érte a 
székesfehérvári intézmény 
„babás-mamás” részlegét, 
ugyanis nyílt, internetes 
közönségszavazáson a leg-
több vokssal jutalmazott 
osztály lett a „2018 szülé-
szete” kategóriában. A ní-
vós díjat a Családháló.hu 
olvasóinak jelölése, szava-
zata nyomán, a Családháló 
csapatának döntése alapján 
adták át a kategóriák nyer-
teseinek a budapesti ünne-
pélyes díjátadó ceremónián, 
március 2-án. A rangos elis-
merést az EMMI stratégiai 
ügyekért felelős helyettes 
államtitkártól, Sölch Gel-
lérttől vehette át Dr. Hagy-
másy László osztályvezető 
főorvos, aki a díjátadó után 
is a családbarát szülészet 
és szülés fontosságát emel-
te ki.

- Mi a szüléssel egy iga-
zi, emlékezetes családi ese-
ményt szeretnénk nyújtani 
az érintett fiataloknak biz-
tonságos kórházi körülmé-
nyek között. 

Tehát az otthonszülés gya-
korlatát szeretnénk megho-
nosítani a kórházban, ahol 
minden feltétel biztosított, 
megfelelő szakértelemmel, 
biztonságosan lebonyolít-
ható a nagy esemény, mi-
közben a család együttlé-
tét, intimitását is biztosít-
juk az érintetteknek azzal, 
hogy anyuka és apuka már 
a szülés után együtt lehet-
nek az újszülöttel, akit ha-
zatértéig sem választunk el 
édesanyjától. Amíg a baba 
és az anyuka az osztályun-
kon vannak, a nap 24 órájá-
ban egymás mellett marad-
hatnak, tehát az anyukák 
bármikor megfürdethetik, 

tisztába tehetik, szoptathat-
ják a kisbabát, így gyorsan 
egymáshoz csiszolódnak, 

igazi családdá formálód-
nak. –mondta Dr. Hagy-
másy László.

A Családháló díjat 2013-
ban alapították, azzal a cél-
lal, hogy nyilvános elisme-
résben részesítsenek olyan 
embereket, intézményeket, 
akik a gyermekek érdeké-
ben végzett munkájuk so-
rán különösen sokat, vagy 
kiemelkedőt tettek a csalá-
dokért. 2019-ben intézmé-
nyi és egyéni kategóriákban 
- összesen 14-ben - írták ki a 
szavazást, s végül 183 jelölt 
került fel a szavazólistára. 
Közülük kellett döntenie a 
közönségnek.

Az egyik legszigorúbban 
értékelt kategóriában méret-
tetett meg a fehérvári szü-
lészet, ugyanis mind-össze 
hét jelöltet tartott arra érde-
mesnek a bíráló team, hogy 
bejusson a fináléba, míg volt 
olyan kategória, ahol nem 
kevesebb, mint 26 név került 
a „kalapba”. Dr. Hagymásy 
László irányításával évről 
évre, szisztematikus mun-
kával emelkedett arra a ní-
vóra a szülészeti-nőgyógyá-
szati osztály, hogy – teljes 
joggal – az ország legjobbjai 
között emlegessék. -mátay-

Családháló Díjat kapott a 
székesfehérvári kórház szülészete

Dr. Hagymásy László főorvos a díjjal

Március 1-jétől jelentős mértékben módosult a szé-
kesfehérvári helyi járatos autóbuszok menetrendje. 

A Fejér- és Komárom-Esz-
tergom megyei helyi- és 
helyközi tömegközlekedést 
üzemeltető KNYKK (Közép-
nyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ) Zrt. tá-
jékoztatása szerint a vál-
tozások hét járatot érinte-
nek, leginkább a „15A” és a 
„35-ös” jelű járatot. Előbbit 
a kihasználatlanság okán 
megszünteti a közlekedési 
társaság, utóbbit pedig - iga-
zodva az igényekhez - mun-
kaszüneti napokon, azaz 
vasárnap is a Park Centerig 
közlekedtetik. Az új menet-
rendben sok járat indulási 

időpontja is több napszak-
ban módosult vagy törlésre 
került, továbbá nem keve-
sebb, mint 62 megál-lóhely 
neve változott meg részben 
vagy teljes egészében.

A KNYKK arról is tájékoz-
tatott, hogy Székesfehér-
váron 2019. március 1-től a 
munkálatok befeje-zéséig 
vízvezeték felújítási mun-
kálatok miatt egyirányúsí-
tásra került a Fiskális út-
nak a Kassai út - Pozsonyi 
út közötti szakasza a Béla 
út irányából a Pozsonyi út 
felé. A fenti forgalomkorlá-
tozás miatt a külső végál-

lomás (Béla u.) irányába, 
a Videoton érintése nélkül 
közlekedő „31” jelzésű au-
tó-buszjáratok a Pozsonyi 
út – Berényi út – Túrózsá-
ki út terelőútvonalon ha-

ladnak. A külső végállo-
más (Videoton Ipari Park, 
Videoton, Béla u.) irányá-
ba közlekedő „23”, „23E”, 
„31E”, valamint a Videoton 
érintésével közlekedő „31”-

es jelzésű autóbuszjáratok 
a Pozsonyi út – Berényi út 
terelő-útvonalon közleked-
nek és az ott rendszeresí-
tett megállóhelyeknél áll-
nak meg.  -mátay-

Új helyi autóbusz menetrend Fehérváron
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Állás-oktatás
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13. 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
26
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Adonyi telephelyünkre 
keresünk

Gyártás- 
előkészítőt, 

 tervezőt
Technológiai folyamatok 

tervezésére, tervrajzok 
készítésére, a gyártás szakmai 

támogatására;

Lakatos
szakmunkásokat gyártási,  

szerelési, karbantartási 
területre

Jelentkezését várjuk a  
06-25/ 231-944  

telefonszámon vagy az alábbi 
e-mail címen.

glashutter@glashutter.hu
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DOLGOZZ VELÜNK!
Awi-hegesztőket keresünk 3 műszakba 
székesfehérvári partnerünkhöz!

Jelentkezz az alábbi elérhetőségeken:
8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. I +36 22 506 498 I +36 20 967 3093 

www.manatwork.hu

Amit kínálunk:
- kiemelt bérezés
- hosszútávú munkalehetőség
- rendezett munkakörnyezet
- ingyenes vidéki buszjáratok
- akár azonnali belépési lehetőség

M-K. R. SZ.: 3440/2001; M-M NY. SZ.: 1237/2001.; 5448/2008.; A. NY. SZ.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.
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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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Igen: a BENTELER-nél bármi lehetséges. A vállalati tehetséggondozástól a nemzetközi karrierig, a fejlődési irányok 
sokféleségével és személyre szabott fejlődési lehetőségekkel támogatjuk kollégáink karrierútját. A BENTELER-nél mindig 
tudjuk a választ a jövővel kapcsolatos kérdéseidre, és megtaláljuk a hozzád leginkább illeszkedő utat.“ Be it all at 
BENTELER!” – vagyis a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Szeretnél egy kisebb összetartó csapatban dolgozni, ahol fontosnak érezheted magad? Kollégáink Téged várnak! 

 
 

Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

A Benteler Autótechnika Kft. 

Gépbeállító munkatársat keres 

Feladataid között szerepel többek között: 

 Termelő gépek beállítása az előírások szerint 
 Szerszámcsere, illetve szerszámok átszerelésének végrehajtása 
 Termékváltások megfelelő minőségű és hatékony véghezviteleés dokumentálása 
 Gyártás közbeni technológiai paraméterek korrekciója 
 Első-darab minőségének ellenőrzése és dokumentálása 
 Megfelelő szerszámok kiválasztása, technológia ellenőrzése 
 Gépek működésének biztosítása a gyártási hatékonyság és a minőség 

figyelembevételével, állásidők pontos regisztrálása és javaslat a fejlesztésre 
 Szakmai támogatást nyújtása a területhez tartozó operátor kollégáknak 

Te vagy az ideáli jelölt, amennyiben: 

 Minimum 1-3 év releváns szakmai tapasztalattal rendelkezel 
 Középfokú végzettséged / technikusi végzettséged van 
 Tudod vállalni a többműszakos munkarendet 
 Önállóan tudsz dolgozni és jól reagálsz a felmerülő problémákra 

 
Amit kínálunk: 
 

- Versenyképes bérezés 
- Cafeteria: 24.500 Ft/hó (már a próbaidő alatt is) 
- Havi 10.000 Ft jelenléti pótlék 
- Teljesítménybér 
- 13. havi fizetés 
- Munkatárs ajánlási bónusz (100.000 Ft minden új munkatárs után) 
- Ötletpénz 
- Jubileumi jutalom 
- Határozatlan idejű munkaszerződés 
- Ingyenes sport- és masszázs szolgáltatások 
- Ingyenes céges buszjáratok 
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JELENTKEZÉS 

 
      facebook.com/benteler.career 

   linkedin.com/company/benteler-group 

   www.career.benteler.com 

Jelentkezését várjuk: 
- elektronikus formában email címünkre 
- jelentkezési lap kitöltésével (portánkon) 
 
Munkavégzés helye: Mór 
 
Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 
Ingyenesen hívható számunk:  
         06 80 828 828 
 
E-Mail: hr.mor@benteler.com 
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 OPERÁTOR/LOGISZTIKAI OPERÁTOR
 HEGESZTŐ
 SZERSZÁMKARBANTARTÓ 
 FOLYAMATMÉRNÖK

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 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
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Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: 

ildiko.bolla@triarco.hu

Segédmunkásokat 
keresünk

épület és telephely 
fenntartási munkára 
Székesfehérváron és 

környékén.

Érdeklődni: +36-30/500-5352

26
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A magyar tulajdonú Vajda-Papír Kft . 
hamarosan induló, székesfehérvári 

üzemébe keres
• targoncavezető • kézi csomagoló 

• gépkezelő 
pozíciókba kollégákat!

Gyártsuk együtt otthonaink háztartási termékeit!

Jelentkezés és bővebb információ:

Izsa Szilvia, +36 1 283 9390
szfkarrier@vajdapapir.hu

Izsa Szilvia, +36 1 283 9390

26
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A Job Service 

Munkaerő-szolgáltató Kft. 

székesfehérvári 

munkahelyre keres

Bér-és TB ügyintéző
Bér-és TB ügyintéző
Bér-és TB ügyintéző

munkatársat

Elvárás:  szakirányú végzettség, 

és legalább 2 éves 

gyakorlat a munkakörben 

Előny: UNIT4 program ismerete

Önéletrajzokat 

az alábbi e-mail címre 

várunk:

fehervar@jobservice.hu

Job Service Kft. Székesfehérvár, 

Várkörút 46. I. emelet
Nyt.szám: 515-3/2001
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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

24
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Varrodába, az Alba Ipari 
Zónába keresünk 

egy műszakos 
munkarendbe

azonnali kezdéssel 

•  varrónőt 
(tapasztalat szükséges),

•  gépi-, illetve 
 kézi vasalót,
(férfi ak jelentkezését is várjuk)

• épületkarbantartót 
További információ a: 

06/22/397-717 telefonszámon 
vagy önéletrajzát a 

krine.munkaugy@krine.hu 
email címre várjuk.
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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 !
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Igen: a BENTELER-nél bármi lehetséges. A vállalati tehetséggondozástól a nemzetközi karrierig, 
a fejlődési irányok sokféleségével és személyre szabott fejlődési lehetőségekkel támogatjuk 
kollégáink karrierútját. A BENTELER-nél mindig tudjuk a választ a jövővel kapcsolatos 
kérdéseidre, és megtaláljuk a hozzád leginkább illeszkedő utat.“ Be it all at BENTELER!” – vagyis 
a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Az Ön új munkahelye 

A BENTELER csoport mindig tudja a megoldást.Munkatársaink minden divíziónkban, minden lokációnkon 
profitálhatnak a multinacionális hátterünk adtalehetőségek sokféleségéből. Vállalatunk világszerte közel 
30.000 alkalmazottat foglalkoztat 37 különböző országban.  

Ez természetesen érvényes a BENTELER Automotive divíziójára is, ahol intelligens megoldásokat kínálunk 
az autóipar számára, kiszolgálva csaknem minden jelentős jármű gyártó vállalat igényét a biztonság, a 
környezet és a hatékonyság területén. Legyen az karosszéria, alváz vagy motor, az általunk fejlesztett 
termékek, anyagok és technológiák folyamatosan új szabványokat teremtenek. 

Mindez a találékonyságunknak köszönhető, mert hisszük, hogy bármit meg tudunk valósítani. Mi úgy 
mondjuk: “Be it all at BENTELER”, azaz a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

A Benteler Autótechnika Kft.  

RAKTÁROS ANYAGMOZGATÓ munkatársat keres 

Az ideális jelölttel szemben támasztott elvárások: 
 Középfokú végzettség  
 Több éves szakmai tapasztalat (raktári folyamatok) 
 Önálló munkavégzés 
 Három műszakos és folyamatos munkarend vállalása 
 Érvényes targonca vezetői jogosítvány 

 
Amit kínálunk: 

 Versenyképes bérezés 
 Cafeteria: 24.500 Ft/hó (már a próbaidő alatt is) 
 Havi 10.000 Ft jelenléti pótlék 
 Teljesítménybér 
 13. havi fizetés 
 munkatárs ajánlási bónusz (100.000 Ft minden új munkatárs után) 
 ötletpénz 
 jubileumi jutalom 
 határozatlan idejű munkaszerződés 
 hosszú távú munkalehetőség 
 ingyenes sport- és masszázsszolgáltatások 
 ingyenes céges buszjáratok  

 
Facebook.com/benteler.career 

Linkedin.com/company/benteler-group 

www.career.benteler.com 

 

Jelentkezését várjuk: 
- elektronikus formában email címünkre 
- jelentkezési lap kitöltésével (portánkon) 
 
Munkavégzés helye: Mór 
 
Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 
 
E-Mail: hr.mor@benteler.com 
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Az autóipar globális szin-
ten meghatározó német óri-
ásvállalata, a Continental 
Magyarországon létesítet-
te legújabb kutatás-fejlesz-
tési központját az önve-
zető autók fejlesztéséhez 
kapcsolódóan. 

Az új egység hamarosan 
már 100 szoftver és hardver 
szakértővel, Budapestről 
formálja biztonság szem-
pontjából kritikus, valós 
idejű szoftveres alkalma-
zásokon alapuló, részben 
vagy teljesen önvezető tech-
nológiák jövőjét. Az itt fej-
lesztett megoldások jelen-
tősen hozzájárulnak majd 
ahhoz, hogy az automata 
vezetéshez használt rend-
szereink már a közeljövő-
ben használatra készek le-
gyenek. (forrás: www.pro-
fession.hu)

Önvezető autók 
fejlesztése a 
fővárosban

Inkubátorház és 
gépipari csarnok  
épül Sümegen

Letették az alapkövét a 
Sümegen épülő inkubátor-
háznak és gépipari csarnok-
nak.A mintegy 700 millió 
forintos beruházás a tervek 
szerint az év végére valósul 
meg, aminek eredménye-
ként új inkubátorház és gé-
palkatrészeket gyártó csar-
nok épül meg a sümegi ipari 
parkban. A projekt esetében 
a 600 millió forintos uniós 
forrás közel 100 millió forint 
önerővel egészül ki. A most 
megvalósítandó 1034 négy-
zetméteres csarnok és 400 
négyzetméteres, kétszintes 
inkubátorház 50 új munka-
helyet teremt majd. (forrás: 
www.profession.hu)

Operátori pozíció érdekelne? 
Stabil munkahelyet szeretnél igényes munkakörnyezetben?

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

Ha a válaszod igen, 

keress minket 

bizalommal!

Elvárások: 
3 műszakos vagy 12 órás folyamatos 
munkarend vállalása

Amit kínálunk:
Kiemelt bérezés, cafeteria, 
havi teljesítmény bónusz

Reg. sz.: 3440/2001 munkaerő-kölcsönzés, Anysz.: NAIH 73314/2014., 85575/2015 M-m.Ny.Sz.:1237/2001., 5448/2008.
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Parkgondozót 
keresünk

Jelentkezés: 
06-30/290-6043

- délelőttös 
munkarend H-P-ig
- télen is állandó 

szerződés.
- kerti kisgép 

használat előny! 
- jövedelem: 

bruttó 220.000 Ft

Stabil 
háttérrel

 rendelkező magyar cég bővítés 
céljából azonnali kezdéssel,teljes 

munkaidős hosszú távú, folyamatos munkavégzésre keres

szakmai végzettséggel 

épületgépészeti 
szerelőket

korrekt feltételekkel azonnali munkakezdés.
Munkavégzés helye változó, indulás székesfehérvárról.

gipszkartonozásban 
jártas

kollégákat székesfehérvár és vonzás körzetéből.   
Jelentkezés: 

kaszteamkft@gmail.com 
e-mail címen, önéletrajzzal.

tel.: 06-20/913-2207
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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 
• Próbaidő után elérhető brutt ó bér: 254.200 Ft-tól

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  • Év végi jutt atás
• Teljesítményarányos mozgóbér

EGY VÁLLALAT - VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK  

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

• Videotonos szerződéses járatok ingyenes használata •  Helyi bérlet támogatás 
• Stabil munkahely a legnagyobb magyar ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség •  Felvételi teszt minden héten

SMT SORTECHNIKUS
Feladatok:
• Elektronikai felületszerelő (beültető) gyártósorok működtetése
• Típusváltások műszaki támogatása
• Gyártási paraméterek beállítása, ellenőrzése, dokumentálása

Elvárások:
• Középfokú végzett ség • Számítástechnikai ismeret
• Műszaki beállított ság • 3 műszak vállalása (5 napos munkahét)
• Sikeres felvételi teszt, egészségügyi alkalmasság

Előny:
• Elektronikai gyártás területén szerzett  tapasztalat

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

26
66

44

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

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

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

 
Feladatok:

•  Beérkező vevői igények alapján rövid és középtávú gyár-
tási tervek összeállítása

•  Gyártási tervek lebontása napi szintre
•  Napi gyártási tervek egyeztetése az üzemmel
•  Gyártási tervek megvalósulásának nyomon követése
•  Új termékek beintegrálása a vállalat irányítási rendszerbe
•  Vevői reklamáció esetén minőségirányítási csoport 

támogatása
Elvárások:

•  Középfokú műszaki végzettség
•  Tervezésben szerzett 1-2 éves tapasztalat
•  Vállalatirányítási rendszer ismeret (SAP, Pro-Alfa…)
•  Jó kommunikációs és probléma megoldó képesség

Előnyök:
•  SAP termelési módul ismeret
•  Angol nyelvismeret írásban és szóba

Amit kínálunk:  
• Versenyképes jövedelem, egyműszakos munkarend
• Cafetéria: évi bruttó 300.000 Ft
• Havi prémium: teljesítmény, jelenléti
• Stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Közigazgatási határon kívül érkezőknek 100% buszbérlet
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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
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Igen: a BENTELER-nél bármi lehetséges. A vállalati tehetséggondozástól a nemzetközi karrierig, 
a fejlődési irányok sokféleségével és személyre szabott fejlődési lehetőségekkel támogatjuk 
kollégáink karrierútját. A BENTELER-nél mindig tudjuk a választ a jövővel kapcsolatos 
kérdéseidre, és megtaláljuk a hozzád leginkább illeszkedő utat.“ Be it all at BENTELER!” – vagyis 
a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Az Ön új munkahelye 

A BENTELER csoport mindig tudja a megoldást.Munkatársaink minden divíziónkban, minden lokációnkon 
profitálhatnak a multinacionális hátterünk adtalehetőségek sokféleségéből. Vállalatunk világszerte közel 
30.000 alkalmazottat foglalkoztat 37 különböző országban.  

Ez természetesen érvényes a BENTELER Automotive divíziójára is, ahol intelligens megoldásokat kínálunk 
az autóipar számára, kiszolgálva csaknem minden jelentős jármű gyártó vállalat igényét a biztonság, a 
környezet és a hatékonyság területén. Legyen az karosszéria, alváz vagy motor, az általunk fejlesztett 
termékek, anyagok és technológiák folyamatosan új szabványokat teremtenek. 

Mindez a találékonyságunknak köszönhető, mert hisszük, hogy bármit meg tudunk valósítani. Mi úgy 
mondjuk: “Be it all at BENTELER”, azaz a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

A BentelerAutótechnikaKft. 

OPERÁTOR munkatársat keres 

Szeretnél egy kisebb összetartó csapatban dolgozni, ahol fontosnak érezheted 
magad? Kollégáink várnak Téged! 

Az ideális jelölttel szemben támasztott elvárások: 
 minimum általános iskolai végzettség 
 monotónia tűrés, műszaki érzék 
 precíz, pontos munkavégzés 
 többműszakos munkarend vállalása (3 műszak vagy 12 órás folyamatos) 

Amit kínálunk: 
 családias környezet, 10-12 fős csoportokban való munkavégzés 
 kezdő kereseti lehetőség 3 műszakban: br. 230.000 - 270.000 Ft 
 kezdő kereseti lehetőség 12órás folyamatos műszakban: br. 320.000-375.000 Ft 
 cafeteria: 24.500 Ft/hó(már a próbaidő alatt is) 
 13. havi fizetés 
 munkatárs ajánlási bónusz (nettó 100.000 Ft minden újoperátor munkatárs után) 
 ötletpénz, jubileumi jutalom 
 határozatlan idejű munkaszerződés, hosszú távú munkalehetőség 
 ingyenes sport- és masszázs szolgáltatások 
 ingyenes céges buszjáratok 

 

 
      facebook.com/benteler.career 

      linkedin.com/company/benteler-group 

   www.career.benteler.com 

 

Jelentkezését várjuk: 
- elektronikus formában email címünkre 
- jelentkezési lap kitöltésével (portánkon) 
 
Munkavégzés helye: Mór 
 
Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 
Ingyenesen hívható számunk:  
         06 80 828 828 
 
E-Mail: hr.mor@benteler.com 
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Jelentkezni lehet az allas@knauf.fr levelezési címre 
küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a tárgyban 

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

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

Feladatok:
•  Gépek folyamatos üzemeltetése, beállítások általános 

végrehajtása
•  Részvétel a szerszámcserében
•  Gyártásközi műszaki hibák elhárítása

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

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

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

www.simonceg.hu         /simoncegwww.simonceg.hu         /simonceg

SZERELÉSI OPERÁTOR
2 vagy 3 műszakos munkarendbe

KOMISSIÓZÓ RAKTÁROS
12 órás folyamatos munkarendbe

GÉPBEÁLLÍTÓ
12 órás folyamatos munkarendbe

AJÁNLATADÓ MÉRNÖK
NPI PROJEKTMÉRNÖK

TERMÉKMÉRNÖK
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A VT METAL Kft a Videoton Vállalatcsoport része, cégünk fém alkatrészek felületkezelésével és mechanikai megmunkálásával  
foglalkozik. Székesfehérvári telephelyünkön több,  mint 400 főt foglalkoztatunk. Az általunk gyártott termékek jellemzően  

az autóiparban kerülnek felhasználásra, de jelentős az elektromos ipari felhasználásuk is.

ELEKTRONIKUS KARBANTARTÓ
2 műszakban

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ
ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ
KARBANTARTÓ
KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK NEKED:

• gyártóberendezések és gépek villamos karbantartási feladatainak elvégzésére

• villamos hibák javítására

• villamos hibakeresési és villanyszerelői feladatok ellátására, hibaelhárítására

• fejlesztések esetén a gépek telepítésében való közreműködésre

• tervszerű, ütemezett karbantartási feladatok végrehajtására, dokumentálására

• műszaki hibák sürgősségi elhárítására, megelőző karbantartására

MINDEZÉRT CSERÉBE AZ ALÁBBIAKAT KÍNÁLJUK:

• Versenyképes fi zetés és (törvényesnél magasabb műszakpótlék)

• 2 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)

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ
KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 
ELEKTRONIKUS 
ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ
KARBANTARTÓ
KARBANTARTÓ
Hol lehet 

jelentkezni?

AMIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK DOLGOZNOD:•  Megbízható cég vagyunk, amit megígérünk munkavállalóinknak, azt maradéktalanul be is tartjuk
• Értékeljük a tanulási vágyadat, támogatjuk továbbfejlődésedet• Rugalmasak vagyunk, fi gyelünk a munka-magánélet egyensúlyára• Stabil munkahelyet biztosítunk számodra

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

Magyar nyelvű önéletrajzát 
várjuk azon pályázóknak, akik 
maradéktalanul megfelelnek a 

fenti elvárásoknak a

vtmetalhr@metal.videoton.hu
címre.

az autóiparban kerülnek felhasználásra, de jelentős az elektromos ipari felhasználásuk is.

ELEKTRONIKUS KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

ELEKTRONIKUS 

KARBANTARTÓ

LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK NEKED:

A VT Metal Kft-nél 
megvalósíthatód 

ötleteidet,
 karriert építhetsz, 

légy a csapatunk 
tagja !

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

Székesfehérvár

ÖRÜLNÉNK HA:
•  műszerész gyakorlattal 

rendelkeznél

ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• villanyszerelő végzettség
• felhasználó szintű számítógépes ismeretek•  autóipari követelményekkel azonosulni tudó dinamikus személyiség
• jó kommunikációs készség
• precizitás
• proaktivítás, kreativitás, önálló munkavégzés
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Férfi ipari takarítókat keresünk
Jövedelem: min. nettó 
1031 Ft/ó, akár több is! 

Érdeklődni:  
06-30/947-1598 A Hamburger Hungária 

Kft. 14,091 milliárd forintból 
fejleszti a dunaújvárosi pa-
pírgyárat 2022-ig. A verseny-
képességet és a fenntartha-
tóságot javító gyárfejlesztés-
hez a kormány 1,637 milli-
árd forinttal járul hozzá. A 
kormány támogatást azzal 
indokolta, hogy az osztrák 
tulajdonú Hamburger Hun-
gária új technológiákat tele-
pít Magyarországra, hason-
lóan azokhoz a cégekhez, 
amelyek a kedvező termelési 
tapasztalatoknak köszönhe-
tően kutatási, fejlesztési és 
technológia intenzív befek-
tetéseket is terveznek.(for-
rás: www.origo.hu)

14 milliárd forintos 
gyárfejlesztés 
Dunaújvárosban Csapatunk erősítésére a Frissbeton Kft. 

Székesfehérváron

GÉPKEZELŐ
munkatársat keresünk.

Feladat:

-  keverőmesteri feladatok ellátása (ipari méretű, 
számítógép vezérelt betonkeverőgép);

-  közreműködés a gépkarbantartásoknál,
javításoknál;

- homlokrakodó kezelése.

Elvárások:
-  felhasználói szintű számítástechnikai 

ismeretek,
- elhivatottság,
- felelősségtudat,
-  építőipari szakmai tapasztalat előny,
-  gépszerelő/lakatos/villanyszerelői 

végzettség előny.

Kapcsolat/Információ:
VÉGH András    +36-30/175-6586

Pályázni a  www.strabag.hu/karrier oldalon lehet, 
a req26710 referencia szám megjelölésével
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VT Plasti c Gyártó Kft .

Amennyiben állásajánlatunk felkeltett e érdeklődését, pályázatát az
alábbi címre szíveskedjen küldeni, a pályázni kívánt munkakör megjelölésével:

VT Plasti c Gyártó Kft . 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
Tel.: 06-22/554-097, horvath.renata@plasti c.videoton.hu

VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .
Cégünk nagy ipari múltt al rendelkező, a mai gazdasági helyzetben is stabil alapokon nyugvó, hosszú 

távú tervekkel rendelkező vállalat,  mely autóipari termékek és más ipari szférából származó műanyag 
alkatrészek gyártásával foglalkozik.   Profi lunk magába foglalja az esztéti kai, valamint technikai 

alkatrészek gyártását, festését és szerelését is. Hirdetésünkkel munkatársakat 
keresünk székesfehérvári telephelyünkre, akinek feladata

 Raktáros-targoncavezető 
Feladatok:

• raktárak/üzemek közötti   anyagmozgatás
• raktári könyvelések elkészítése
• gondoskodik a készletek átt ekinthetőségéről 
• raktári és raktár környezeti  rend kialakítása és fenntartása

Elvárásaink:
• elektromos/gázos (vezető üléses) targoncavezetői jogosítvány
• termelésirányítási rendszer ismerete
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• 2 műszak vállalása

(pályakezdők jelentkezését is várjuk)

26
72

28

A cél, hogy 2022-ig átlépje az ezres darabszámot 
az itthon gyártott buszok mennyisége.  

Idén mintegy 450-500 au-
tóbusz készülhet el a ma-
gyarországi gyárakban, ez 
a mennyiség megközelítő-
leg 150-180 darabbal halad-
ja meg a 2018-as volument, 
vagyis a növekedés 30 % kö-
rül lehet. Abból kiindulva, 
hogy egy szólóbusz ára 65 
millió forint, egy csuklósé 
85 millió forint környékén 
alakul, a piac értéke 30-40 
milliárd forintra tehető. A 
buszos közbeszerzések le-

bonyolítására 2016-ban ala-
pított Nemzeti Autóbusz Be-
szerzési Bizottság (NABB) 
2019-ben 700-800 járműre 
tervezi tender kiírását, a ha-
zai piac tehát ennek nagyjá-
ból a felét képes leszállítani. 
Annak érdekében, hogy a 
fennmaradó kapacitások le-
hetőleg ne külföldi gyártók-
hoz kerüljenek, elképzelhe-
tő az erre az évre vonatkozó 
célszám lefaragása. (forrás: 
www.vilaggazdasag.hu)

Három év alatt duplázna a 
magyar buszgyártás

Hirdessen Ön is 
nálunk!
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Igen: a BENTELER-nél bármi lehetséges. A vállalati tehetséggondozástól a nemzetközi karrierig, a fejlődési irányok 
sokféleségével és személyre szabott fejlődési lehetőségekkel támogatjuk kollégáink karrierútját. A BENTELER-nél mindig 
tudjuk a választ a jövővel kapcsolatos kérdéseidre, és megtaláljuk a hozzád leginkább illeszkedő utat.“ Be it all at 
BENTELER!” – vagyis a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Szeretnél egy kisebb összetartó csapatban dolgozni, ahol fontosnak érezheted magad? Kollégáink Téged várnak! 

 
 

Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

A Benteler Autótechnika Kft. 

Sorfeltöltő munkatársat keres 

Feladataid között szerepel többek között: 

 műszakonkénti félkész-késztermék számolása és a vonatkozó készlet, fájl kezelése 
 plusz eseti számolások, készletellenőrzések elvégzése  
 TRB rendszer működtetése, pisztolyos rendelések kezelése 
 anyagkísérő és egyéb címkék nyomtatása, biztosítása a területnek 
 vizuális ellenőrzések, tárolóhelyek, címkék meglétének, tartalmának ellenőrzése 
 anyagmozgatás  
 csomagolóanyag rendelés 
 rezsi tételek rendelése és üzembe juttatása, készletük folyamatos 

ellenőrzése/pótlása 
 rend fenntartása 
 Kanban rendszer felügyelete, kártyák kezelése, átálláskor kártyák összegyűjtése és 

cseréje. Kártyaleltár elvégzése. 
 átállási polcok használata, kezelése 
 rézgyűrű állomások kiszolgálása 
 folyamatos kommunikáció a mosó és a szoba között 

Amit kínálunk: 
 

 Versenyképes bérezés 
 Cafeteria: 24.500 Ft/hó (már a próbaidő alatt is) 
 Havi 10.000 Ft jelenléti pótlék 
 Teljesítménybér 
 13. havi fizetés 
 Munkatárs ajánlási bónusz (100.000 Ft minden új munkatárs után) 
 Ötletpénz 
 Jubileumi jutalom 
 Határozatlan idejű munkaszerződés 
 Ingyenes sport- és masszázs szolgáltatások 
 Ingyenes céges buszjáratok 

 

JELENTKEZÉS: 

 
      facebook.com/benteler.career 

    linkedin.com/company/benteler-group 

   www.career.benteler.com 

Jelentkezését várjuk: 
- elektronikus formában email címünkre 
- jelentkezési lap kitöltésével (portánkon) 
 
Munkavégzés helye: Mór 
 
Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 
Ingyenesen hívható számunk:  
         06 80 828 828 
 
E-Mail: hr.mor@benteler.com 
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Teafaolaj: fertőtlenít és gyógyít
A teafaolaj elfogyasztva (vagyis belsőleg alkalmazva) mérgező hatású, a bőrön azonban 
nagyon erős gyógyító. Megtalálható számos kozmetikumban, samponban, arctisztítóban 
és krémben, de „tisztán” is megvásárolható. Nagyon sok bőrgyógyászati probléma,fertő-
zéskezelésére alkalmazható, mert erőteljes fertőtlenítő és gombaölő hatással rendelkezik. 
(forrás: www.hazipatika.hu)

Akik szeretnek olajos magokat nassolni, jó, ha tudják, 
hogy ezek fogyasztása éveket adhat az életükhöz. 

Nagyon fontos azonban a 
mértékletesség: a szakem-
berek azt javasolják, hogy 
naponta egymaréknyi meny-
nyiségnél ne együnk többet. 
A teljes kiőrlésű gabonából 
készült kenyerek, péksüte-
mények és tésztafélék 
szintén meghosz-
szabbíthatják az 
életünket. Nem-
csak a korai el-
halálozás, ha-
nem a szívbe-
tegségek kiala-
kulásának esé-
lyét is csökkenti 
fogyasztásuk. Több 
kutatás is állítja, hogy 
a csípős ételek rendszeres 
fogyasztása meghosszabbít-
hatja az életünket. Egy Kí-

nában, 450 000 ember rész-
vételével készült vizsgálat 
arra az eredményre jutott, 
hogy akik heti 6-7 napon 
csípős ételeket ettek, 14%-
kal csökkentették esélyü-
ket arra, hogy idő előtt elha-

lálozzanak. Az algafo-
gyasztás több kuta-

tás szerint is segít 
felvenni a küz-
delmet a szerve-
zetünkben zaj-
ló gyulladásos 
folyamatokkal, 
erősíti az im-

munrendszert, és 
rákos megbetegedé-

sek esetében lassítja a 
rák terjedését. Szakembe-
rek szerint többek között 
ennek köszönhető, hogy 

a japán emberek várható 
élettartama az egyik leg-
hosszabb a világon. A ha-
lak húsában olyan anyagok 
találhatóak, amelyek véde-

nek az idegrendszeri beteg-
ségek kialakulása ellen, sok 
bennük az omega-3 zsírsav, 
amely gyulladáscsökkentő 
hatású és segít csökkenteni 

olyan betegségek kialaku-
lásának esélyét, mint a rák, 
a szívbetegség vagy az Alz-
heimer-kór. (forrás: www.
hazipatika.hu)

Ételek, melyektől tovább élünk
Életmód

www.victofon.hu

SZEMÉLYRE SZABOTT 
HALLÁSJAVÍTÁS

Ahány ember, annyi hallókészülék!

2 ingyenes 
otthoni 
hallókészülék 
tesztelés

hetes Albaton Hallásközpont
Székesfehérvár 
Távirda u. 5.

Bejelentkezés: 
06-80/208-188 
(ingyenesen hívható)
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Flavonoidtartalmuknak 
köszönhetően a citrusfélék 
segítenek tovább megőrizni 
agyunk egészségét, és csök-
kentik a Parkinson- vagy az 
Alzheimer-kór kialakulását. 
Magas rosttartalmuknak kö-
szönhetően szerepet játsza-
nak a vércukorszint stabi-
lizálásában, és hosszabb 
időre eltelítenek. Ha fehér-
jével vagy egészséges zsí-
rokkal (például natúr jog-
hurttal vagy tojásrántottá-
val) társítjuk a citrusféléket, 
akkor még inkább érezhető 
lesz jótékony hatásuk. Több 
mint száz olyan fitokemi-
káliát tartalmaznak, ame-
lyek segítenek csökkente-
ni a szívet is veszélyeztető 

gyulladást a szervezetben. 
A citrusfélék C-vitamin-, fl-
avonoid- és karotinoid tar-
talmuknak köszönhetően je-
lentősen hozzájárulnak szá-
mos emésztőrendszeri da-
ganattípus, például a száj-, 
a nyelőcső-, a gyomor- és a 
vastagbélrák elleni védelem-
hez. A C- vitamin abban is 
segít, hogy a szervezetünk-
be jutó vas hatékonyabban 
tudjon felszívódni, haszno-
sulni. .A citrusfélék segíte-
nek hidratáltnak maradni, 
aminek előnyeit szó szerint 
a bőrünkön is érezzük majd, 
a C-vitamin pedig még több 
kollagéntermelésre ösztönzi 
a testünket. (forrás: www.
hazipatika.hu)

Érvek a citrusfélék mellett

A szódabikarbóna igazi 
csodaszer a háztartásban, 
olcsó és környezetbarát tisz-
títószer. Azonban a szépsé-
günket és az egészségünket 
is megőrizhetjük vele. Ke-
verjünk össze 3 rész szóda-
bikarbónát, 1 rész vizet és 1 
rész őrölt zabpelyhet, majd 
ezzel a pasztával dörzsöljük 
át a bőrünket. Hatékonyan 
eltávolítja az elhalt hámsej-
teket és felfrissíti a bőrt. A 
jól ápolt lábakhoz keverjünk 
el 2 evőkanál szódabikar-
bónát és néhány csepp illó-
olajat (pl. levendulát) meleg 
vízben, és áztassuk benne 
a lábunkat legalább 20 per-
cet. Ezek után radírozzuk 
le a lábunkat 3 rész szóda-

bikarbóna, 1 rész cukor és 
1 rész víz keverékével. Vé-
gül alaposan krémezzük be 
a lábunkat. Ha igazán mé-
lyen szeretnénk megtisztí-
tani a hajunkat, keverjünk 
a szokásos samponunkhoz 
egy kávéskanálnyi szóda-
bikarbónát, majd mossuk 
meg és alaposan öblítsük 
le a hajunkat, így tisztább, 
frissebb és jobban kezelhe-
tő lesz. Ha zsírosodásra, pat-

tanásokra hajlamos az arc-
bőrünk, a szódabikarbónás 
arctisztítóval ragyogóbbá, 
egészségesebbé tehetjük. 
A tenyerünkben keverjünk 
össze 1 evőkanál mézet és 
1 teáskanál szódabikarbó-
nát, majd körkörös mozdula-
tokkal masszírozzuk át vele 
az arcunkat. Hagyjuk hatni 
egy percig, majd alaposan 
öblítsük le langyos vízzel. 
(forrás: www.hazipatika.hu)

Szódabikarbóna: szépségápolásra is jó!

www.maroscipohaz.hu
Szfvár, Borszéki u. 3., h.-p.: 10-18, szo.: 9-13
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MÁRCIUSI AKCIÓ 
A KONTAKT OPTIKÁBAN!

ITT A TAVASZ, A NAPSÜTÉS!!!

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

Székesfehérvár Várkörút 42.
(Travel Utazási Iroda Mellett.)
telefonon: 30/478- 8972, 
vagy 22/ 321-196.  Nyitva: H–SZ–P: 
9.00–18.00, K–CS: 8.00 –16.00; Szo: 9.00 –12.00  
Ebédidő: H-SZ-P: 12.30 –13.30 -ig

INGYENES KOMPÚTERES SZEMVIZSGÁLAT!
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN!

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

ITT A TAVASZ, A NAPSÜTÉS!!!ITT A TAVASZ, A NAPSÜTÉS!!!
KOMPLETT SZEMÜVEGVÁSÁRLÁSA MELLÉ DIOPTRIÁS 
NAPSZEMÜVEGLENCSÉT ADUNK AJÁNDÉKBA!

(Az akciók csak komplett szemüveg vásárlása 

NAPSZEMÜVEGLENCSÉT ADUNK AJÁNDÉKBA!NAPSZEMÜVEGLENCSÉT ADUNK AJÁNDÉKBA!
vagy kérje szemüvegkeretét FÉL ÁRBAN
vagy fényre sötétedő lencse 25% kedvezménnyel!

26
70

13

SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI TERÜLETEK:
Pasztorálpszichológiai tanácsadás, Lelkigondozás,

Életút-vezetési tanácsadás, Mentálhigiénés tanácsadás,
Házassági, (pár-) kapcsolati tanácsadás,

Gyermekekkel & serdülőkkel kapcsolatos tanácsadás,
Iskolaérettségi vizsgálat, fejlesztés, felkészítés,

Kríziskezelés, esetvezetés,
Szenvedélybetegek & hozzátartozóik lelkigondozása,

Fogyatékkal élők & hozzátartozóik lelkigondozása,
Művészetterápia, Autokeirikus segítségnyújtás

www.barkalelkigondozo.hu

BÁRKA
Lelkigondozó 

Központ
06-30/234-7474
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Bármely két termék 
vásárlása esetén az 

olcsóbbat féláron adjuk!

kérdezz! felezek!

debrecen, Epreskert u. 1.  
(A Sweet line udvarában)

Telefon: 70/384-0702

Bármely két termék 
vásárlása esetén az 

olcsóbbat féláron adjuk!

kérdezz! f
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MATRACDEPÓ SZÉKESFEHÉRVÁR
Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. Telefon: 06-70/953-7266

w w w.matracdepo.hu

Ahol hanyatt 
dobod magad!

25%
Most minden ágykeret

K E D V E Z M É N N Y E L !

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Most az Áfa 

nálad marad!*

Spórolj 
tízezreket és tedd 
az új matracod alá!

Debrecen, Epreskert u. 1.   
(A Sweet line udvarában)  (: 70/384-0702

Debrecen Kishatár u. 7.  
Auchan üzletsoron (: 70/6089503

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2018. március 1–31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!  A kép illusztráció!w w w . m a t r a c d e p o . h u

Most az Áfa 

nálad marad!*

Spórolj 
tízezreket és tedd 
az új matracod alá!

Debrecen, Epreskert u. 1.   
(A Sweet line udvarában)  (: 70/384-0702

Debrecen Kishatár u. 7.  
Auchan üzletsoron (: 70/6089503

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2018. március 1–31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!  A kép illusztráció!

2019.
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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
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Nails&Beauty a Skálában 
-Székesfehérvár-

NAILS & BEAUTY SHOP
Skála - Székesfehérvár

Nyitvatartás: 
H-P: 900-1800, Sz.: 900-1300-ig.
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20A nagy érdeklődésre való 
tekintettel most 

Újra Perfect Nails ingyenes 
szakmai továbbképzést tart 

nálunk Wastl Hajnalka.

Március 21-én 
13.00-17.00 óra között 

az üzletben!  

Meglepetés ajándék és 
akciók a rendezvény 

ideje alatt!

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.

Várja velünk a tavaszt! 
Válasszon hetente megújuló 

ékszer kollekciónkból.
Kedvező áron minőséget 

kínálunk garanciával!

A minőséget 
kínáljuk önnek!kínáljuk önnek!

GOLDGOLDGOLD
ékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 

GOLDGOLDGOLD
ékszerüzlet

ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 

GOLDGOLDGOLD
ékszerüzlet

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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Köztéri kincseink: Marosi Arnold
Alkotó: Nagy Benedek
Avatás: 2011
Székesfehérvár, Országzászló tér

Megújuló járdaszakaszok
Megújul több járdaszakasz is a Tóvárosi lakónegyed 
környékén. Mészáros Attila alpolgármester, a kör-
zet önkormányzati képviselője csütörtökön adta át 
a munkaterületeket, s elmondta: tavasszal kezdőd-
hetnek a munkálatok. A lakóktól türelmet kérnek…

Járdafelújításokkal, jár-
daépítésekkel kezdődik 
a tavasz a Tóvárosi lakó-
negyed és a Széchenyi ut-
ca környékén, azaz  az 5. 
számú választókörzetben 
– jelentette be  csütörtökön 
Mészáros Attila. Csütörtö-
kön átadták a munkaterü-
leteket. A tervek szerint az 
egyik legnagyobb beruhá-
zás a Tóvárosi lakónegyed 
53–58. szám között lesz.  El-
sőként a tízemeletes épület 
melletti járdát, majd ezt kö-
vetően a  Balatoni út Hor-
váth István utcai körforga-
lomhoz csatlakozó szakaszt 

újítják fel. Az átadáson a 
képviselő elmondta: össze-
sen mintegy 487,5 négyzet-
méteren újul meg az asz-
faltburkolat ezen a részen. 
Ennek a költsége mintegy 
14,5 millió forint lesz.

Sorra kerül a Széchenyi 
utca 39–43. közötti, vala-
mint a lépcsőházakhoz 
kapcsolódó szakaszok is, 
ezzel is biztosítva az aka-
dálymentes közlekedést. Ez 
a munka mintegy 5 millió 
800 ezer forintba fog kerül-
ni.   Ez előtt, a Széchenyi ut-
ca 27–29. közötti szakaszon 
az aszfaltburkolat bontása 

után új aszfaltos, illetve tér-
köves burkolat és mellet-
te új folyóka készül. Ennek 
költsége 5 millió 400 ezer 
forint lesz. Szintén a körzet 
járdamegújítási program-
jának része a Halom utca 
páros oldalán építendő új 
betonlapos járda, amely 7 
millió 400 ezer forintból va-
lósul meg. A Hosszúsétatér 

északi részén pedig a párat-
lan oldalon újítják fel a jár-
dát. A munkálatok a tervek 
szerint márciusban kezdőd-
nek és várhatóan augusztus 
végéig tartanak, s összesen 
33,1 millió forintba kerül-
nek. A képviselő az építke-
zések kapcsán azt kérte a 
lakóktól: a felújítások idején 
legyenek türelemmel.  str

Felemásan szerepeltek 
az év első öttusa világkupa 
versenyén a székesfehérvá-
ri sportolók. A nők egyéni 
megmérettetésén a Volán 
világ- és Európa-bajnoka 
Kovács Sarolta remek ver-
senyzéssel (csak a lövészet-
tel gyűlt meg a végén a baja) 
bronzérmes lett, míg az Alba 
ÖSE kiválóságának, Aleksze-
jev Tamarának most csak a 
mezőny végén a 34. hely ju-

tott, gyenge napot fogott ki 
a fináléban. A férfiaknál le-
hetőséget kapó két Volános, 
Málits István és Harangozó 
Bence sem remekelt, bár 
mindketten helytálltak, nem 
sikerült bejutniuk a döntőbe. 
Szezonkezdésnek megfelelő, 
a csúcsformát a nyári fő ver-
senyekre kell tartogatni, pl a 
június végi, tokiói vk-döntő-
re, ahol már olimpiai kvótá-
kat is osztanak.  str

Világkupa bronzzal nyitotta 
a szezont Kovács Sarolta

Kovács Sarolta a kairói dobogón

Bár a játékán ez még csak hel�-
l�el-közzel látszik meg, az ered-
mén�ességet illetően eg�értel-
műen meglendült a MOL Vidi FC 
szekere. A hétközi, Takson� elleni 
3-0-ás g�őzelmet és sima MK to-
vábbjutást követően a fehérvári 
eg�üttes az NB I 23. fordulójában 
az utóbbi időben kiválóan sze-
rep-lő, télen jól erősítő, legutób-
bi három idegenbeli találkozóján 
veretlen Kisvárda ellen n�ert 2-1-
re, úg�, hog� hátrán�ból felállva, 
0-1-ről fordított Kovács István 
és Hodzic góljaival. Mivel az ül-
dözők mind botlottak, íg� a 3. 
Újpesthez viszon�ítva 6 ponttal 
meglépett a címvédő, s tovább 
üldözheti az éllovas Fradit. Mar-
ko Nikolics csapata legközelebb 
március 9-én 17.00 órakor Pakson 
vendégeskedik. Ott, ahol vag� 
simán g�őzött (taval� ősszel ép-
pen 4-0-ra), vag� fájó pontokat 
vesztett az elmúlt időszakban, 
tehát megjósolhatatlan, mi lesz 
a vége. Akár íg�, akár úg�, a reá-
lis aran�esél�ek megőrzéséhez 
nem adhatja 3 pontnál alább a 
fehérvári alakulat.  -máta�-

Lassan kezd magához 
térni a Vidi

Lezárult a Mozinet Kft. 
által meghirdetett, a Mál-
tai Szeretetszolgálat segít-
ségével megvalósított mese-
könyvgyűjtő akció, amely-
hez több hazai mozi, köztük 
a fehérvári Barátság mozi is 
csatlakozott. A város mozi-
jának közönsége közel ezer 
könyvet hozott a gyűjtőlá-
dákba. Klasszikus és mo-
dern mesék, népmesék, kis- 
és nagyalakú könyvecskék, 
leporellók, színezők sora-

koznak a Művészetek Háza 
egyik raktárában álló do-
bozokban. Néhányan még 
zsírkrétákkal, ceruzákkal, 
dvdkkel, kirakós játékok-
kal is megtoldották adomá-
nyukat, amelyet majd a Mál-
tai Szeretetszolgálat szállít 
el és oszt szét a rászorul-
tak között. A gyűjtőakció 
ötletét egy film adta. A Ka-
farnaum – A remény útja 
című, Oscar-díjra is jelölt 
alkotásról neves művészek 

és közéleti személyiségek 
mondták el véleményüket 
egy rövid videóban. Az ott 
elhangzottak nyomán in-
dult a mesekönyvgyűjtés, 
amit a filmet forgalmazó 
Kft. a Máltai Szeretetszol-
gálat segítségével valósított 
meg az arra vállalkozó ha-
zai mozikkal együttműköd-
ve. Fehérváron a Barátság 
mozi csatlakozott a heteken 
át zajló akcióhoz. (forrás: 
szekesfehervar.hu)

Közel ezer mesekönyvet gyűjtöttek

Magazin
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Segítik az önkéntes mentőszervezeteket
Kilenc Fejér megyei ön-

kéntes mentőszervezet ka-
pott kárfelszámoláshoz 
használható eszközöket 
a katasztrófavédelemtől. 
Nagyteljesítményű áram-
fejlesztőkkel és zagyszi-
vattyúkkal gazdagodtak a 
szervezetek, melyek képvi-
selői ünnepélyes keretek kö-
zött vehették át az adomá-
nyokat február végén a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon.

A Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív 
Program keretén belül va-
lósul meg az a katasztró-
favédelmi projekt, amely 
1 milliárd 500 millió forint 
értékben biztosít fejleszté-
si lehetőségeket önkéntes 
mentőszervezeteknek. Ma-
gosi Lajos tűzoltó ezredes, 
a Fejér Megyei katasztrófa-
védelmi Igazgatóságának 
igazgatója az ünnepségen 

az önkéntes szerepvállalás 
fontosságát emelte ki beszé-
dében, s elmondta: az uniós 
projekt célja, hogy az ön-
kéntes mentőszervezetek 
hatékonyabban készülhes-
senek fel a kárfelszámolás 
során adódó feladatokra, 
modern jármű- és eszköz-
parkkal, korszerű tudással 
felvértezve kapcsolódjanak 
be a mentés, kárenyhítés és 
helyreállítás munkálataiba. 
E cél érdekében Fejér me-
gyéből a járási és települési 
önkéntes mentőcsoportok 
képviseletében a fehérvári, 

a fehérvárcsurgói, a csák-
vári, a pázmándi, a velen-
cei, a váli, a lajoskomáro-
mi és a pentelei önkéntes 
tűzoltó egyesület, valamint 
az ercsi polgárőrség vehet-
te át az eszközöket. Össze-
sen tizenegy áramfejlesztő 
és tizenegy zagyszivattyú 
talált így gazdára. Magosi 
Lajos kiemelte: az önkéntes 
mentőszervezetek minden 
egyes beavatkozásukkal a 
hivatásos szervek munká-
ját támogatják, és ezzel is az 
állampolgárok biztonságát 
szolgálják.  str

Egy közönség- és egy 
szakértői szavazás is folyik 
a Stadium Database nevű 
portál jóvoltából, mely azt 
hivatott eldönteni, melyek 
a világ legszebb, 2018-ban 
átadott stadionjai. Az inter-
netes megmérettetésen a 
szakmai voksoláson beke-
rült a legjobb 10-be a MOL 
Aréna Sóstó, a Vidi otthona, 
valamint a DVTK stadionja 

is. A stadionépítésben jár-
tas három építész által kivá-
lasztott tíz legszebb, tavaly 
átadott aréna közé a két ma-
gyarok kívül négy orosz, 
két kínai és egy-egy auszt-
rál, illetve török stadion ke-
rült be. Kiesett a versenyből 
többek között a Nyizsnyij 
Novgorod-i vb-stadion és 
a Los Angeles FC arénája. 
 -mátay-

Szakértői TOP 10-ben a 
Sóstó

Fo
tó

k:
 k

at
as

zt
ró

fa
vé

de
le

m

Sóstói stadion

Az új MOL Aréna Sóstó  Fotó: a szerző

Az Év Ápolója kitüntetés 
idén is jó kezekbe került. 
A Kossuth Zsuzsa születés- 
és névnapján átadott ran-
gos elismerést a Fejér Me-
gyei Szent György Egyete-
mi Oktató Kórház hiteles, 
régóta a megyei kórházban 
tevékenykedő szakembe-
rek kaphatják meg. Siák 
Gabriella 40 éve itt kezd-
te a pályáját és majd, ha el-
jön az ideje, itt is szeretné 
befejezni…

Siák Gabriella a Fejér Me-
gyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórház ápolási osz-
tályának diplomás ápolója, 
aki immáron negyven éve 
dolgozik a fehérvári intéz-
ményben.  Általános ápo-
lóként kezdte a pályát, épp 
1979-ben, a IV. belgyógyá-
szaton. Ezt követően került 
a műveseállomásra.

– Szerencsés vagyok, mert 
a kórházban a kollégáim, fő-
nökeim mindig arra inspi-
ráltak, hogy tanuljak – me-
séli Gabriella, aki felnőtt 
szakápoló, nefrológiai sza-
kápoló, egészségügyi me-
nedzser, majd a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségügyi 
Főiskolai Karán diplomás 
ápoló végzettséget szerzett. 
Szerényen tette a dolgát a 
műveseállomáson, amire fe-
lettesei is felfigyeltek. Így 
lett ápolásvezető, ám 10 év 

után úgy érzete, váltania 
kell. Vissza akart menni a 
betegágy mellé.  – Hiány-
zott az a fajta nővér-beteg 
kapcsolat, amelyet koráb-
ban megtapasztaltam. Ezt 
vezetői beosztásban nehéz 
lett volna elérni,  így 2008-
ban saját kérésére az ápolási 
osztályra került, ahol ismét 
betegekkel foglalkozhatott. 
Nem is akárhogy… 

– Az ápolási osztályon va-
lóban hosszú távon ápolhat-

juk a betegeket, akikkel így 
nagyon jó kapcsolatot tu-
dunk kialakítani. Itt komoly 
szakmai kihívásokkal is ta-
lálkozunk, ugyanis az idős 
betegeinken azonnal észre 
kell venni, ha valami nincs 
rendben. Ez az osztály, a 
reggeli vizitet leszámítva or-
vos nélkül működik, ezért 
mindig gyorsan észre kell 
vennünk a különböző be-

tegségeket, és ezeket refe-
ráljuk az orvosoknak – me-
séli Gabriella, akinek ezek 
a lehetőségek épp elég nagy 
szakmai kihívást jelentenek 
ahhoz, hogy megtalálja itt, 
amit keres: az ápolás fontos-
ságát és a szakmai fejlődés 
lehetőségét. Kollégái pedig 
így fogalmazták meg mun-
kája lényegét, amely miatt 
kiérdemelhette az Év Ápolja 
elismerést: „az osztályon el-
töltött évek alatt bebizonyo-

sodott, hogy munkájában 
pontos, megbízható, preci-
zitása példaértékű, a tanu-
lókkal is kiemelten foglalko-
zik.” S noha sajnálják, hogy 
felettesei többszöri kérésé-
re sem vállal többet veze-
tői szerepet, elismerik, hogy 
Gabriella a helyén van. Ő is 
így érzi, mondja, nem hi-
ányzik neki a továbblépés.

 str

Ápoló a javából

Tizennyolc néptáncegyüt-
tes lépett fel vasárnap a Vö-
rösmarty Színházban, az 
Örökség Gyermek Néptánc 
Antológia Gálaműsorán. A 
gyermeknéptánc antoló-
gia műsorát a 70. születés-
napját ünneplő Alba Regia 
Táncegyüttes köszöntésé-
vel nyitották, Botos József 
koreográfiáját a Pulutyka 
néptánccsoport adta elő.A 
Pulutyka által előadott Botos 
József koreográfiával 1977-
ben, a szekszárdi néptánc-
fesztiválon nyert díjat az Al-
ba Regia Táncegyüttes.Az 
Örökség Gyermek Néptánc 

Antológia kétnapos feszti-
váljára azokat a produkció-
kat hívták meg az egész or-
szágból, akik ajánlásokat 
kaptak és díjakat nyertek a 
különböző fesztiválokon. A 
szervező Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület cél-
ja, hogy ne csak összefogja, 
hanem jól működő közös-
ségbe is szervezze a magyar-
országi gyermek néptáncs-
csoportokat, azoknak veze-
tőit és minden olyan pedagó-
gust, aki a magyar gyermek 
néptánc előre mozdításán 
fáradozik. (forrás: szekes-
fehervar.hu)

Örökség gyermek néptánc 
antológia
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Egy renoválás önmagában is elég sok bosszúsággal jár, nem kell, hogy még 
a szomszédok haragja is nehezítse a dolgodat. Menj ennek elébe! A lakásfel-
újítás lépcsőházi kiírása a legjobb módja ennek.

1. A tervezett felújítási 
munka jellege. Noha a szom-
szédok szempontjából alap-
vetően nem számít, miért 
fúrsz, faragsz, kalapálsz, 
nagy lépést teszel a szim-
pátia elnyerése felé, ha meg-
magyarázod, miért is csapsz 
zajt az elkövetkező napok-
ban. Ráadásul ebből azt is 
kikalkulálhatják, mekkora 
jövés-menésre, cipekedés-
re vagy felfordulásra szá-
mítsanak maguk körül. És 
ne felejtsd: a közvetlen, de 
tisztelettudó hangnem már 
fél siker.

2. Mettől meddig? A má-
sik tényező, ami elengedhe-
tetlen lakásod “zajzónájá-
ban” élők tájékoztatásához, 
az időtartam, amíg türelmü-
ket és megértésüket kéred. 
Feltétlenül tüntesd fel a fel-
hívásban a munkák kezde-
tét és a munkálatok várható 
befejezését, valamint azt is, 
hogy a köztes időben mettől 
meddig tervezitek a reno-
válást naponta. Így a többi 

lakónak lesz ideje és módja 
alkalmazkodni a helyzet-
hez (pl. azzal, hogy ottho-
nától távoli programjait a za-
josabb órákra ütemezi be.)

3. Köszönet. Nem lehet 
elégszer kihangsúlyozni: 
előzetesen is köszönd meg 
a megértést és a türelmet. 
Noha jogodban áll otthono-
dat felújítani, ne felejtsd: ez-

zel a körülötted lakóknak 
számtalan kellemetlen per-
cet okozhatsz. Ezért köszö-
netedet pluszban is ajánlott 
személyes találkozáskor ki-
hangsúlyozni a körülötted 
lakóknak. A jó szomszédi vi-
szonynál ugyanis kevés fon-
tosabb dolog van a nyugodt 
hétköznapokban. (forrás: 
otthonokesmegoldasok.hu)

Lakásfelújítasz? Tudasd a többi lakóval!

A titok a páratartalomban rejlik: miután megöntözzük a növén�ein-
ket, azok a g�ökereiken keresztül a leveleik kis pórusain át a levegőbe 
párologtatják a gőzzé alakított vizet, ezáltal a szobanövén�eink g�a-
korlatilag növelik az otthonunk levegőjének páratartalmát. Eg� tanul-
mán� szerint a 40% feletti nedvességtartalom jelentősen csökkenti az 
influenza vírusainak erejét. Az ennél alacson�abb páratartalmú leve-
gőben viszont könn�ebben terjedhetnek a betegségek.

Szobanövénnyel az 
influenza ellen?

-től -től

Szombathely

Gyula

990 Ft/m² 1.590 Ft/m²

34.990 Ft

199.990 Ft

1 hét alatt beépítve!

A képek illusztrációk, az árak visszavonásig érvényesek, 
Forintban értendőek és az áfát tartalmazzák!

UGYE TUDJA? Műanyag nyílászáróban is hasonló akciók a piacvezetőtől!

óriási

Akciók
óriási

Akciók
2019. március 31-ig

AJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉSAJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉS

jola.hu

jola.hu

Székesfehérvár

06 20 400 50 36

Széchenyi utca 99.

szekesfehervar@jola.hu Nyitvatartás:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

Padlókisöprés!

DiÓ Dekor Plus fóliás felülettel
75 cm széles falnyílásba
95-114 mm-es falvastagságig

Választható 
AJÁNDÉK 

KILINCCSEL

PLUS
DEKOR 

• 20m² -től 200m² -ig válogathat 
készleten maradt padlóinkból már:

• 7 mm, AC3-31 -es 
laminált padlók már:

*Az akció csak fehérvári üzletünkben!

*Részletek: belteriajtobirodalom.hu

*Részletek: garazskapubirodalom.hu

Válasszon aktuális 
akcióink közül:

• Garázskapu OKOSVEZÉRLÉSSEL 
289.990 Ft helyett most csak: 

(2 250 x 2 025 mm-es, fehér, szélesbordás)

• alapkivitelű 
garázskapuink:

Beltéri ajtó

• Kapuvásárlása mellé most AJÁNDÉK éjszaka 
Gyulán, vagy Szombathelyen!

akár 1 hét alatt!
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B53 Fürdőszobaszalon
Székesfehérvár, Berényi út 53 Tel.:70/770-53-01

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

Amit nálunk megtalálsz:
•  trendi burkolatokat
•  design szanitereket
•  profi szaktanácsadást

•   idotálló, modern kültéri burkolatokat
•  2 cm vastag teraszlapokat
•  tartós ragasztási rendszereket

26
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és sok-sok segítséget….

„

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

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
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

LAKTANYA FA-KER
FA- ÉS FŰRÉSZÁRU KERESKEDÉS

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 
Szombat: 
Vasárnap:

7.00-17.00
7.00-12.00

ZÁRVA

Dunaújváros, Magyar út 108/1.
A volt orosz laktanya területén
(Álmos utca, Ond utca sarok)

laktanyafaker@gmail.com ● +36-20/366-9406 ● +36-20/477-8711
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*Az akció 03.01– 05.31-ig tart.

Nagyobb megrendelés esetén 
kedvezményt adunk!*

Építési faanyag: 
77.000 Ft/m3

AA
 6
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SZÉKESFEHÉRVÁR ALBA PLÁZA  /  PALOTAI ÚT 1.  /  30/467-4468  /  FEHERVAR@OWE.HU
SZÉKESFEHÉRVÁR AUCHAN  /  HOLLAND FASOR 2.  /  30/567-8770 

FEHERVAR.AUCHAN@OWE.HU

WWW.OWE.HU

INGYENES

LÁTÁSELLENŐRZÉS

-30% -50%
RETRO NAPSZEMÜVEGEK

50% ÉS GUESS NAPSZEMÜVEGEK
30% KEDVEZMÉNNYEL

-30% -50 -50%
RETRO NAPSZEMÜVEGEK

50% ÉS GUESS NAPSZEMÜVEGEK
30% KEDVEZMÉNNYEL

A Z  A KC I Ó  2019.  M Á R C I U S  31-I G  É R V É N Y E S .  A  R É S Z L E T E K R Ő L  É R D E K L Ő DJ Ö N  Ü Z L E T E I N K B E N!

FÉNYRE SÖTÉTEDŐKOMPLETT SZEMÜVEG(KERETTEL ÉS LENCSÉVEL)26.900 FT-TÓL

26
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Az utolsó hely a Földön, ahol még nem járt senki
Ez az úgynevezett északi megközelíthetetlenségi sarka, ami a Jeges-tenger jégtakaróján található. Idén februárban 
egy 28 főből álló önkéntes csapat Jim McNeill veterán felfedezővel útnak indul, hogy beírják magukat a történelem-
könyvekbe, és elsőként érjenek oda a pontra. (forrás: www.sokszinuvidek.hu)

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

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

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

300 éves az ország 
híres ferde tornya

Közel 130 méter hosszú lombkorona sétán�t épül a Jeli Varázskertben, az óriások erdejé-
ben. A sétán�on 10 méteres magasságból ismerhetik majd meg a látogatók a Sziklás-heg�-
ségben honos fen�őritkaságokat.A mamutfen�ők, óriás jegen�efen�ők, homlokfen�ők 
lombjában tett séta közben a Vasi-heg�hát madárvilága is megfig�elhető lesz. Az élmé-
n�eket eg� csúszda is színesíti a kalandvág�ó látogatók részére.A sétán�hoz eg� akadál�-
mentesített völg�híd is tartozik, mel�en tolószékkel és babakocsival is lehet majd közle-
kedni. A beruházás előreláthatóan május közepétől n�ílik meg a látogatók előtt. (forrás: 
www.sokszinuvidek.hu)

Lombkorona-sétány épül  
a Jeli Varázskertben

Újabb turisztikai látvá-
nyosságokkal bővül a horvát 
tengerpart: függőhíd épül a 
Krka kanyon felett, valamint 
egy panoráma üvegalagutat 
is kialakítanak a Sibeniktől 
nem messze lévő Primosten 
üdülővárosban. A tibeti stí-
lusú függőhidat másfél-két 
éven belül kezdik építeni, 
attól függően, hogy mikorra 
sikerül kijárni az építési en-

gedélyt és elkészíteni a tel-
jes dokumentációt.A híd 140 
méter magasan függ majd,öt-
vözve a kilátó és a gyalogút 
szerepét. A tájba való beil-
leszkedés miatt viszonylag 
laza szerkezetű függőhíd épí-
tését tervezik. A híd szélessé-
ge 160 centiméter lesz, amely 
teljesen megfelel a kétsávos 
gyalogutak szélességének. 
forrás: www.travelo.hu

Hatalmas függőhíd épül  
a közelünkben

Utazás

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)901-5703.
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Gasztro kalandok Toszkánában  március 15-18.  69.000 Ft
Gyula-Szarvas-Szabadkígyós  március 15-17.  39.900 Ft
Szolnok repülőmúzeum - Cegléd, fürdőzéssel  
 március 23.  8.200 Ft
Morzsák a francia konyhából - gasztrotúra  március 30.  6.100 Ft
Hollandia és a Flamand vidék  április 4-9.  149.000 Ft
HÚSVÉTI előkészület Szabadkán  április 6.  7.500 Ft
Budapest: Zwack Manufaktúra - Dreher Sörutazás  
 április 11.  6.100 Ft
Budapest: török emlékek  április 13.  6.100 Ft
HÚSVÉTI vásár a Schönbrunni kastélyban  
és Kittsee csokoládé  április 13.  9.000 Ft
HÚSVÉT Dalmáciában  április 19-22.  69.000 Ft
Krakkó-Zakopane-Wieliczka-Auschwitz  április 27-30.  69.000 Ft
Szecesszió éve 2019 - Szabadka  május 1.  7.500 Ft
Ipolytarnóc - Füleki vár  május 1.  10.500 Ft
Londoni séták - repülővel  május 3-5.  135.000 Ft
Felvidéki ékszerdoboz: Kistapolcsányi kastély  május 4.  9.000 Ft
Bakonybél: Csillagda és kisvonatozás  május 5.  7.000 Ft  
Prága - Karlovy Vary - Kozel Sörgyár  május 10-12.  49.000 Ft
Lendva - Orchidea kertészet - Őrség  május 18-19.  29.000 Ft
Szarajevó-Mosztar-Dubrovnik és a  
tengerpart  május 23-26.  70.000 Ft
Albán körút - repülővel  június 4-8.  180.000 Ft
PÜNKÖSD Mesés Kelet városai:  
Szarajevó és Mosztar  június 8-10.  47.000 Ft
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Cinema City Alba
Cím: Székesfehérvár, Palotai út 1.

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

Székesfehérvár mozik: 

(forrás: filmek.s.9.hu)

Filmajánló
Most van most
Rendező: Szajki Péter. Főszereplők: Tompos Kátya, Mohai Tamás, Básti 
Juli, Scherer Péter, Andai Kati, Elek Ferenc, Mészáros András, Kovács 
Lehel, Lovas Rozi, Zrinyi Gál Vince, László Zsolt.
Szilvi az esküvőjéről hirtelen felindulásból lelép, és gyors beszáll egy épp 
arra járó taxiba. Mindegy mi az úti cél, csak minél messzebb az esküvőtől.

Rendező: Pierre Salvadori
Főszereplők: Adèle Haenel, Pio Mar-
maï, Audrey Tautou, Damien Bonnard.

Yvonne a francia rendőrségnél dol-
gozik, aki abban a tudatban élt, hogy a 
férje egy hős rendőr. Ám végül kiderül, 
hogy a férj korrupt volt és a stiklijei mi-
att egy ártatlan ember ült a börtönben. 
A nő jóvá szeretné tenni a férje hibáját 
és segíteni szeretne a most szabaduló 
Antoine-nak, csakhogy a férfi nem is 
olyan ártatlan.

Csak a baj van veled
Rendezők: Anna Boden, RyanFleck
Főszereplők: Brie Larson, Samuel 
L. Jackson, Ben Mendelsohn, Gem-
ma Chan, Lashana Lynch, Djimon 
Hounsou, Lee Pace, Algenis Pérez 
Soto, RuneTemte, McKenn Grace, 
Clark Gregg, Jude Law
Gyártó stúdió: Walt Disney Pictu-
res, Marvel Studios.

Marvel Kapitány a Bosszúállók egyik legerősebb 
tagja, ráadásul már a hőscsapat megalakulása előtt 
a S.H.I.E.L.D tagjává vált. A történet a 90-es években 
játszódik, amikor a fiatal Nick Fury rábukkan egy föl-
dönkívülinek hitt lányra, ki a Kree-faj tagja. A nő ere-
detileg ember volt és az amerikai légierőnél szolgált, 
de egy baleset következtében a DNS-e összeolvadt egy 
Kree-katonáéval, ezzel elnyerve a képességeit, de köz-
ben amnéziás lett, így ő maga sem tudja, hogy honnét 
származik.

Marvel kapitány

Rendező: Ben Stassen
Főszereplők angol hangjai: Tom Courtenay, Jon Culs-
haw, Kulvinder Ghir.

A brit királyi család egy új taggal bővül, Corgival a 
kis cuki kutyával, aki imád rosszalkodni.

Corgi: a királynő kutyája

Szabadúszók

Rendező: Gilles Lellouche
Főszereplők: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Ben-
oît Poelvoorde.

Bertrand nem oly sikeres az életben, már két éve 
nincs munkája, és a gyerekei egy lúzernek tartják. Egy 
nap meglát egy hirdetést, hogy férfiakat keresnek egy 
amatőr szinkronúszó csapatba, amire jelentkezik és 
végül fel is veszik.

Rendező: Stephen Mer-
chant. Főszereplők: Flo-
rence Pugh, Dwayne Joh-
nson, Lena Headey.

A történet a Knight csa-
ládról szól, akik pankrá-
cióból próbálnak megél-
ni. A gyerekeknek meg-
adatik a lehetőség, hogy 
részt vehessenek egy 
WWE-válogatáson, így a 
leghíresebb pankrátorok 
közé kerülhetnek, ám a 
kiválasztás során csak az 
egyikőjük jut tovább.

Családi bunyó

Rendező: Philippe de Chauveron. Főszereplők: Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia Piaton, Émilie Caen
Korábbi rész: Bazi nagy francia lagzik.

Verneuilék épphogy feldolgozták, hogy a lányaik nem francia férfiakhoz mentek 
hozzá, erre most már el is akarnak költözni a szeretett hazából, a férjeik családjaikhoz.

Bazi nagy francia lagzik 2.

Rendező: Anne Fletcher
Főszereplők: Danielle Macdonald, Jennifer Aniston, 
Odeya Rush.

Van egy tinédzser lány, aki kicsit túlsúlyos, de iga-
zából őt ezt nem érdekli. Az anyja egy volt szépségki-
rálynő, aki sokszor megszólja a lányt, de ő sosem hall-
gat rá. Egyszer egy hirtelen ötlettől vezérelve benevez 
az anyja szépségversenyére, ami miatt egy példakép 
lesz a többi molett lány szemében.

Dumplin’–Így kerek az élet
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Apró

Székesfehérvár
Kiadó: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., 

8200 Veszprém, Házg�ári út 12. 
Felelős kiadó:   

Heffler G�örg� és Vida-Varga Andrea 
üg�vezető igazgatók 

Főszerkesztő: Heffler G�örg� 
Lapigazgató: Tóth Tamás 

Szerkesztőség és postacím: 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 1. 

Telefon: 06 (22) 508-660, Fax: 06(22) 508-661 
Irodavezető: Radácsné Németh Krisztina 

Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné 
  

Nyomás: Lapcom Zrt.  
 

Megjelenik: 41.000 példán�ban 
Székesfehérvár valamint  Agárd, Bodajk, Csór, 
Csókakő, Dinn�és, Fehérvárcsurgó, Gárdon�,  

Iszkaszentg�örg�, Jenő, Kápolnásn�ék,  
Kincsesbán�a, Kőszárheg�, Lovasberén�,  

Mag�aralmás, Mór, Pákozd, Pátka, Polgárdi, 
Sárszentmihál�, Sukoró, Szabadbatt�án, Úrhida, 

Velence, Seregél�es településeken.

 Terjeszti: DMH Mag�arország 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!

INGATLAN

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

*67027*

Gázfűtéses 2 szobás erkélyes lakás Rádi-
ón 17.500.000Ft www.otlethazingatlan.hu 
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719, Öt-
letház Ingatlan-Hiteliroda

*67031*

I.emeleti, belvárosi, 1,5 szobás erkélyes 
szép lakás 20.500.000Ft www.otlethazin-
gatlan.hu tel.:06-20/5944-027,06-20/442-
4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*67030*

Köfémen 2 szobás erkélyes erősen felújí-
tandó lakás 17.500.000Ft www.otlethazin-
gatlan.hu tel.:06-20/5944-027,06-20/442-
4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*67032*

Ráchegyen 1+2 szobás, 70 nm-es csalá-
di ház 23.500.000Ft www.otlethazingat-
lan.hu Kód:S904 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*67029*

2+2 szobás lakás Palotavárosban 
23.500.000Ft www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2651 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*67028*

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

*68244*

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

*66348*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Mancz János utcában, 1. emeleti, jó állapo-
tú, 44 nm-es, erkélyes lakás, 20,5 M Ft-ért 
eladó. Tel: 06-30/348-9098

*66951*

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

*66938*

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

*66946*

HÁZ, HÁZRÉSZKERESÉS

Szfváron Maroshegyen forgalmas út 
közelében keresek 2 szobás kiadó vagy 
4 szobás eladó házat. 06304446051

*63554*

LAKÁSELADÁS

Agárdon 70 nm-es exlusív lakás kiadó. 
Elektromos kerépár, Straus fűkasza, per-
metezőgép, kukoricamorzsoló eladó. 06-
70/244-9170

*66682*

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

*57926*

Öreghegy elején csendes környezetben 
nagy teraszos földszintes, 150 nm-es tég-
lalakás garázzsal, kerttel eladó. Tel:06-
20/347-8620

*56991*

LAKÁSKERESÉS

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

*26781*

Készpénzért saját célra vennék tégla, eset-
leg panel 2-2,5 szobás, magasföldszinti, 
I.emeleti lakást Székesfehérváron. Tel:06-
22/312-429

*66259*

ALBÉRLET

Szálláshely Várpalotán központban dolgozó 
pároknak, munkásoknak. Felszerelt kony-
ha, szobánkénti fűrdő, WC 06-20/494-6754

*58020*

ALBÉRLETKERESÉS

Székesfehérváron kiadó szobát keres 
nem dohányzó férfi hosszú távra. Tel.: 06-
30/429-5765

*66318*

ÉPÍTÉSI TELEK

Kőszárhegyen 3 db telek egyben eladó 
4565 nm összesen. Tel:06-70/205-9159

*63594*

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

*66948*

Zártkert 4700 nm eladó tel: 06-20/378-
8105

*66401*

FÖLD, KERT

Emmarózán zártkert alól kivont 300 négy-
szögöl, víz, villany, kis faház eladó. Érd:06-
20/974-9139

*66521*

Ingyen adunk kertet művelésre Szé-
kesfehérváron a Palotai úton sok gyü-
mölcsfával frissen trágyázva kúttal 
szerszámokkal ! Tel: 30 729 8566

*66304*

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

Hétvégi ház pincével gyümölcsössel teljes 
felszereléssel Kőszárhegyen eladó. Víz vil-
lany van. Tel:06-30/4466-647

*64128*

GARÁZS

Garázs hosszútávra kiadó a Szedreskerti 
buszfordulónál tel:06-70/522-4803

*64499*

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

*66943*

GÉP- SZERSZÁM

Betonkeverőgép (új 160-250 liter) ipari gép 
garanciával eladó. Tel:06-20/371-7038

*55697*

Harántgyalu kisméretű Székesfehérváron 
eladó. Tel: 06-20/532-7569

*64302*

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

*63568*

JÁRMű

Autófelvásárlás! Díjtalan kiszállással, mű-
szaki vizsga nélkül is, márkától függetlenül. 
06-20/442-9002 Csiklya Tamás
 *63698*

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

*66324*

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

*66255*

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

*66251*

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

*63563*

RÉGISÉG, ÉKSZER

Magas áron vásárolok mindennemű régisé-
get! Apróságtól a bútorig. Díjtalan kiszállás! 
Jakab Dorina 06-20/365-1042

*66356*

ÁLLAT

Tanyasi vörös tojójércék 2 kg-os 1200 Ft/
db. Ingyenes szállítással 06-20/980-4063

*65856*

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

*64200*

24 hetes, mélyalmos tojótyúkok eladók, in-
gyenes kiszállítással. Tel.: 06-30/842-
5624, 06-30/834-0540.

*66314*

NÖVÉNY

Székesfehérváron búza eladó. 06-30/514-
0070

*66366*

RENDEZVÉNY

Nőnapi táncos estet tartunk március 10-én 
Jancsárban. Régi és új vendégeket szeretet-
tel várok. Marika 06-30/3160-887

*65841*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Ács és kőműves munkát vállalok. Burkolás, 
térkövezés, terasztetők, kiülők, teljes tetők 
felújítása, kivitelezése, falazás, vakolás, kül-
ső hőszigetelés. 06/30/701-2822

*66322*

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*

Gépi földmunka, árokásás, alpásás, 
akna ásás, közmű bevezetés. Szűk, 
kis helyeken is lehetséges, akár belté-
ri munkára. Érd.:06202218349

*63552*

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

*66427*

Intim tréning- gátizom torna tanfolyam 
indul március 8-án. mozere@freemail.
hu 06-20/360-3881

*19894*

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

*66813*

Kémény bélelés, felújítás bontás nélkül, ga-
ranciával. Cserépkályha forgalmazás, épí-
tés, átrakás. www.szucs.kemenycserepka-
lyha.hu, 06-70/427-0742

*62510*

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

*25885*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghá-
lók márciusban 50%-os kedvezmény-
nyel, nyugdíjasoknak +10%. 06-20-
500-8185

*64166*

Mindennemű ács -kőműves munkát azon-
nali kezdéssel vállalunk (teljeskörű kivitele-
zéssel). Tel:06-70/323-0588

*63824*

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

*69294*

Műanyag nyílászárók, redőnyök, szúnyog-
hálók egyedi akciókkal, nyugdíjas kedvez-
ménnyel. Érd: 20-271-1116

*63556*

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

*67856*

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

349.000 Ft

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

Heti akció:  

ALBA GRÁNIT

Akció ideje: 2019.03.07-2019.03.14-ig

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

• Kórház melletti felújítandó családi 
ház, akár befektetési célra eladó: 26,6 
M Ft. Tel.: 70/716 9850
• Történelmi belvárosi 1. em.-i, 84 
m2-es, 3 + 1 szobás téglalakás eladó: 
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
• Vezér utcáknál Új építésű 2-4 szobás 
lakások eladók. Ir. ár.: 39,4-62,1 M Ft. 
Tel.: 70/469 3370
• Őrhalmi szőlőkben ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 4 
szobás ikerház garázzsal eladó. Ir. ár.: 
54,9 M Ft. Tel.: 70 469 3370
• Öreghegyen nappali 4 szobás, új 
építésű ikerház garázzsal eladó: 52,5 
M Ft. Tel.: 70/716 8580
• Belváros közeli 1. em.-i, akadály-
mentesített, 3 szobás lakás eladó: 26,5 
M Ft. Tel.: 70/469 3535
• Polgárdin 1 szobás, 31 m2-es, 
felújítandó ház, 273 nm telken eladó: 
4,5 M Ft. Tel.: 70/469 3800
• Úrhidán, 77 m2-es, 2+1 fél szobás, 
családi ház, pincével, garázzsal: 22,8 
M Ft. Tel.:70 412 5115
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REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000

TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁS
30/977-1860 24

61
47

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

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítási lehetőséggel!

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

El- és visszaszállítási lehetőséggel!
06/22/330-166, 
06/30/9471-598 16

67
75

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

reluxa, szalagfüggöny,  
szúnyogháló, napellenző  

gyártása, szerelése, javítása. 
Nyugdíjasoknak további kedvezmény! 

(Az akció március 1–31-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555
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REDŐNY
árnyékolók gyártása, 

szerelése, javítása rövid 
határidővel!

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

25
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Vizes falak szigetelése. 
06-70/530-8227 186256

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000 24

57
76

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés 

egész megyében 
30/977-1860 24

61
43
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Nyílászárók szigetelése, passzítása, redő-
nyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, 
javítása, penészmentesítés. 06-30/294-
6022, www.peneszeltavolitasa.hu

*46510*

„Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtni-
csere akár még ma! Péter úr! 06-20/ 233-
8316!”

*63583*

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*

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

*61034*

Villanyszerelési munkák. 06-20/557-
7338

*66581*

VÁLLALKOZÁS

Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 
házipénztár, magas tagi kölcsön előny! 06-
30/345-4724

*66275*

EGÉSZSÉGÜGY

ÉLETJÁRADÉK SZERZŐDÉS! Folya-
matos havi járadék, akár több millió Ft 
egyösszegben. 06-30-383-0178

*63589*

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

A Seregélyesi Baptista Általános Iskola 
igazgatója pályázatot hirdet részmun-
kaidőben,vagy óraadóként tanulószo-
bai nevelő;teljes munkaidős tanító né-
met nyelvi irányultsággal,valamint fizi-
ka,matematika  szakos tanár munka-
körre teljes állásban. Jelentkezni lehet 
e-mailen seregelyes@baptistaoktatas.
hu 2019.03.14-ig. Érdeklődni Sajtos 
József igazgatónál a 06/20/478-4296-
os számon lehet. Tájékoztatjuk az állás-
ra jelentkezőket, hogy a pályázat be-
nyújtásával hozzájárulnak a pályázat-
ba foglalt személyes adataik pályázat-
tal összefüggő kezeléséhez.

*66539*

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*

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.-

*66330*

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.-

*66335*

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.-

*66341*

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

*57540*

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

*24893*

ÁLLÁS

Munkalehetőség Székesfehérváron! 
Üvegipari partnerünkhöz keresünk gép-
kezelőket. Választható kettő vagy há-
rom műszak, hétfőtől péntekig kell dol-
gozni, heti váltásos műszakban. Úti-
költséget térítünk és egyes települé-
sekről céges járatot biztosítunk. Jelent-
kezni lehet: Szopka Anna Barbara +36-
70/375-3513

*63501*

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

*61562*

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*

Székesfehérvári telephelyű cég azon-
nali kezdéssel raktári kisegítőt-udva-
rost keres! Egy műszakos munkarend, 
könnyű fizikai munka. Nyugdíjasok je-
lentkezését is várjuk! Tel: 06-30/978-
3300

*64139*

Székesfehérvári telephelyű nagyke-
reskedelmi cég belföldi-saját áru fuva-
rozásra C kategóriás gépkocsivezetőt 
keres. Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! Akár rész munkaidőben is! Tel: 06-
30/978-3300

*66358*

Székesfehérvárra keresünk gépkezelő-
ket! Akár br.286.000Ft + negyedéves bó-
nusz + 13.havi fizetés!Ingyenes buszjáratok! 
+36203363803

*66737*

OKTATÁST VÁLLAL

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-
70/637-4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011).

*45801*

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

*51404*

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA

Takarítást, kerti munkát vállalok tel:06-
30/350-7972

*66411*

MUNKAHELYET KERES

Nyugdíjas férfi biztonság őri munkát vállal 
(csak telephely őrzést), 900-1000 Ft órabér. 
Tel:06-20/272-5107

*63808*

TÁRSKERESÉS

Fejér megyei 56/175/98 független férfi ba-
rátnőt keres tel:0-20/613-6077

*60008*

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

*45563*

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

*71083*

165/65/55 éves független férfi komoly kap-
csolat céljából keresi korban hozzáillő, köze-
pes testalkatú, független hölgy társát. 06-
30/613-3410

*65871*

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

*60632*

SZABADIDÕ, ÜDÜLÉS

Eladó Gyulán egyszobás, évi 2x2 hetes 
üdülőjog gyógyfürdő használattal. Irányár: 
350.000Ft. Érd:06-22/325-583

*61704*

VEGYES

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

*66271*

Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, 
PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656

*63600*

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

*50396*

Ipari gyorsvarró, interlock, gáztűzhely, gáz-
konvektor eladó. 06-70/362-5273

*66678*

Készpénzért veszek könyveket, bakelit le-
mezeket, diafilmeket, diavetítőt, régi pénze-
ket. 06-30/194-9356

*66711*

Lakás-, udvartakarítás, lomtalanítás, bon-
tás, szemét és sittszállítás. 06/30/348-9612

*66421*

Lomtalanítást padlástól a pincéig, taka-
rítást vállalok, illetve fém háztartási gépe-
ket, akkumulátorokat, hagyatékot vásáro-
lok. 06-70/599-6088

*80068*

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

*46609*

Rossz fém bojlereket és rossz akku-
mulátorokat átveszek, rövid határidővel 
tel:06-30/728-5924

*63150*

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

*56362*

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

*61617*

Tűzifa eladó 1x1x1 18 000m3-től kály-
hakészen T: 20437-9673 (AA6231305)

*65471*

2db konyhaszekrény 1960-as évekből, Text-
ime ipari varrógép eladó tel:06-70/205-9159

*63592*

BÚTOR

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

*67856*
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Indul aszezon

2018. ŐSZ • I. évfolyam, 1. SZám

2019-ben is
megjelenő Cél a

 végső
győzelem!

INGYENES!A MARATON LAPCSOPORT 

ORSZÁGOS kOSÁRlabda-maGaZinja

Minden, ami  
a kikapcsolódáshoz 

szükséges: 
jakuzzi, úszómedence
kerti bútor, napernyő

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

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

5
7
7
3
9
0

2 0 1 8 .  M Á J U S  I  M A R A T O N L A P C S O P O R T  K F T . 1. SZÁM

TRENDEK AZ

ÁLLÁSPIACON
HOL KERESSÜNK MUNKÁT?

4. oldal

EGYETEMET

VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

EGYETEMEK

ÁLLÁS OKTATÁS SZAKKÉPZÉS

SzékeSfehérvár éS környéke 2018. Szeptember

money
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Hogyan írjak önéletrajzot, 
ha értékesítő vagyok?

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

Bővebb információ:

Web: WWW.DENSOCAREERS.EU

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

Cím: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

KEZDŐDJÖN NÁLUNK A JÖVŐD!

CSATLAKOZZ A DENSO 

SZÉKESFEHÉRVÁRI CSAPATÁHOZ!

Nyitott pozícióink:

Mérnök • Technikus • Termelési Operátor

Karbantartó • Vállalati rendész

Mérőoperátor • Vizuális végellenőr
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SzékeSfehérvár éS környéke 2018. Szeptember

work
money

szezonKeresse a mérkőzéseken és a terjesztési pontokon!
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stress

yermekvállalás és karrier?ha megszólal a vészcsengő…
a megszólal a vészcsengő…
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Indul aszezon
2018. ŐSZ • I. évfolyam, 1. SZám

FUVAROZÁS
Kistehergépjárművel 
platós - billencsfuvart vállalok.
megbízhatóság- kedvező tarifa
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T.: 20-576-8530, 20-576-8666

Folyamatos felvételi lehetőség 
Székesfehérváron az alábbi pozíciókban:

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

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

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ I HENGERMŰI MUNKÁS 
 TARGONCÁS I DARUKEZELŐ I ÖNTŐOLVASZTÁR

Kiemelt bérezés, emelt műszakpótlékok,
 béren kívüli juttatás!

JELENTKEZZ MÉG MA! 26
67
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Dugulás-elhárítás
falbontás nélkül

0-24 óráig hétvégén is.
tel.: 06-30/723-6890
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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 2019.03.28-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,

roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés

zsoltarnyekolas@gmail.com
Tel.: 06-30/505-5249
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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

2-es GRÁNIT 
SÍREMLÉK
TÖMÖR KERETTEL,
LEFEDVE
Teljes kivitelezéssel:
385.000 Ft-ért! 26
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KERESÜNK AZONNALI BELÉPÉSSEL:
SEGÉDMUNKÁST, KERTÉSZT

06-20/404-6044 267046
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Székesfehérvár, Új csóri út 15-23. 
 Telefon: 22/511-200 • www.jsi.hu
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ALBA TŰZIFA KFT. Székesfehérvár, Takarodó u. 4.
www.albatuzifa.hu
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TŰZIFA
06-20/503-0022
06-20/4444-947 

CSer, TöLgy, BüKK, 
gyerTyán, AKáC, KőrIS

18.500 Ft/ömlesztett m3 ártól
FŰréSZpor 1000 Ft/zsák
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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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SZÉKESFEHÉRVÁRI BETONÜZEM KERES

 
 biztos jövedelem • cafeteria juttatás 

útiköltség hozzájárulás

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

GÉPKEZELŐT
17

59
71

A XOMOX Magyarország Kft. az amerikai CRANE Co. 
vállalatcsoport része. 

Több mint, 25 éve gyártunk Székesfehérváron gyógyszeripari és 
energetikai ipari szerelvényeket (gömbcsapok, kúpos csapok, 

pillangószelepek), melyeket világszerte értékesítünk.

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi 8 órában 
dolgozni egy jó csapatban?

Nyitott pozícióink: 
SzERElő 

MűANyAgüzEMi gépKEzElő 
CNC ESzTERgályOS

RAKTáROS
Amit kínálunk:

•  Legalább 220 000 HUF havi bruttó alapbér, havi 25 000 HUF 
nettó cafeteria a belépéstől kezdve

•  100%-os bejárási támogatás szerződéses járattal vagy  
tömegközlekedés esetén

•  2 vagy 3 műszakos munkarend hétfőtől péntekig napi 8 órában, 
szabad hétvége

• Családias hangulat
• Egyedülálló technológia megismerése tapasztalt szakemberektől

lEgyél TE iS XOMOX-OS!
érdeklődhetsz:

hr-hungary@cranecpe.com e-mail címen vagy az alábbi  
telefonszámon: 22/513-123 vagy Viberen: 70/512 1562,

8000 Székesfehérvár, Cseh utca 1. 
(Sóstói ipari park)

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
86

45

24

Tudtad, hogy Indonéziában a sok föld-
rengés hatására két új áruház is meg-
nyitott?
- ???
- A Richter Skála meg az Epi Centrum.  

06-30/9304-789

Hőszigetelt redőnyök, műanyag 
nyílászárók, szúnyoghálók, sza-
lagfüggönyök, reluxák reális áron, 
ingyenes felméréssel vidéken is +nyugdíjas kedvezmény
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B53 Fürdőszobaszalon
raktáros kollégát keres székesfehérvári munkavégzésre!  
Jelentkezéseket az info@b53.hu címre várjuk! 
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