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Forradalmi múltidézés a belvárosban, Vasváris ifjakkal…  3. oldal

Főhajtás a hősök előtt utcaszínházzal, 
koszorúzással, vásárral
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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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Budai út 9-11.  Tel.: 22/390-237; 06-20/9808-459

Arany felvásárlás készpénzért.
Arany - Numizmatika

Oblat Zsolt Gold
Ékszer-Numizmatikai Szaküzlet
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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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66FEHÉRVÁR TAXI

222-222
343-343
Fehérvár 
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SZÉKESFEHÉRVÁRI BETONÜZEM KERES

 
 biztos jövedelem • cafeteria juttatás 

útiköltség hozzájárulás

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

GÉPKEZELŐT
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 
ALBA-PRO NYELVSTÚDIÓ, 

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

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

Gondot okoz a számítógép, internet 
vagy az okoseszközök használta?

INGYENES ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLÓI 
TANFOLYAM INDUL SZÉKESFEHÉRVÁRON 

  2 x 35 óra délután, 
munkaidő után, 
április 3-4-én
• ismerkedés a számítógéppel, 
   internet használata
• okostelefon, tablet, notebook 
   funkciói, használata

  hetente két alkalom 
(16-65 éveseknek)

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

70 ÓRA70 ÓRA70 ÓRA

INGYEN!
INGYEN!
INGYEN!
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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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További tájékoztatás :A VIDEOTON IPARI
PARKBA KERESÜNK

További tájékoztatás :

S Z É K E S F E H É R V Á R I  Á L L Á S A J Á N L A T U N K

 KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA (RÉSZBEN ÜLŐ)
 SAJÁT ÁLLOMÁNYBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS! 
 VONZÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
 MOZGÓBÉR már a próbaidő alatt!
 MAGAS MŰSZAKPÓTLÉK!
 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
 ÉV VÉGI BÓNUSZ

MEGEMELT ALAPBÉREK!

További tájékoztatás :További tájékoztatás :További tájékoztatás :

+36 20 320 88 50

INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK
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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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Fehérvár
Kalauz

Ültess fát családoddal – Pázmándon
Ültesd el családoddal közösen saját facsemetédet szülőföldedbe!
Szeretettel várnak mindenkit a 2018-ban született gyermekek tiszteletére tartandó „Minden született 
gyermeknek ültessünk egy fát” programra. Találkozó: 2019. március 23. 11:00 óra Történelmi Emlékpark, 
Pázmánd. (forrás: velenceito.info)

330 éve írta meg Henry Pu-
rcell Dido és Aenesa című 
operáját, amely Karthago ki-
rálynője és a trójai hős tragi-
kus szerelmét meséli el.

A mű igazi zenei cseme-
ge, mert ritkán lehet látni, 
és hallani színpadi feldol-
gozását. Az Alba Regia Ve-
gyeskar profi művészekkel 
és amatőr előadókkal közö-
sen készül az opera székes-
fehérvári bemutatójára.

A szervezők nagy hang-
súlyt fektettek a szereplőgár-
da kiválasztásakor, hogy le-
hetőség szerint a városban 
tevékenykedő, vagy az innen 
indult művészeket hívjanak 
meg a produkcióra. A fősze-
repekben Baranyai Anett, 
Najbauer Lóránt és Radics 

Éva lép színpadra a Hermann 
László Kamarazenekar (kar-
mester: id. Major István), a 
csembalón játszó Vasvári Ta-
más zongoraművész és Toko-
di Gábor lantművész zenei 
kíséretében.  Közreműköd-
nek Nagy Ida, Molnár An-
na, Molnár Eszter, Philipp 
György és Csapó József ének-
művészek, valamint a kon-
cert szervezője, az Alba Re-
gia Vegyeskar énekesei. Az 
operát Kozáry Ferenc rende-
zi, és Kneifel Imre vezényli. 
A Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban március 
24-én, vasárnap 18 órakor 
kezdődő produkció Székes-
fehérvár Megyei Jogú Város 
támogatásával valósul meg. 
(forrás: szekesfehervar.hu)

Opera bemutatóra készül az 
Alba Regia Vegyeskar Az Alba Innovár (Tán-

csics Mihály utca 7.) már-
cius 23-án, 9-14 óráig szom-
baton ismételten megnyit-
ja kapuit, hogy látogatóik 
megismerjék az élmény-
szerű tanulást, amelyben 
a diákok már nap, mint nap 
részt vehetnek.  A díjmen-
tes nyílt napot az Arconic 
támogatásával valósítják 
meg. Az Alba Innovár hu-
manoid robotjai vezetik be 
a legmodernebb robotok vi-
lágába azokat az érdeklő-
dőket, akik részt vesznek 
március 23-án, szombaton 
a szervezet nyílt napján. 
Az eseményre regiszt-
ráltak ingyenesen 
kipróbálhatják az 
Alba Innovár in-
teraktív, érintés-
re reagáló okos-
padlóját, a Wi-
zefloort. A Leo-
poly 3D modellező 

szoftverrel kipróbálható a 
3D-s szobrászkodás játé-
kos formában, de lehető-
ség lesz Lego Mindstorms 
EV3 robotokat különböző 
érdekes feladatokra progra-

mozni. Az Innovár szakem-
berei bemutatják, milyen 
egyszerűen lehet különféle 
tárgyakat tervezni, alkotni 
és kinyomtatni 3D nyomta-
tóval. A szabadulószobában 
található hazánk egyik leg-
népszerűbb szabadulós ki-
hívása, amely egyedi és vá-
ratlan feladványokkal vár-
ja a játékra regisztrálókat. 
Ha érdekli a digitalizáció, 
a modern, élményszerű ta-
nulás világa, regisztráljon a 
programokra, és látogasson 
el! A foglalkozásokon csak 
10 éven felüliek vehetnek 
részt. A kiskorúak kísérő-

je csak 18 éven 
felüli lehet, 
és neki is re-
gisztrálni kell 
az ingyenes 

nyílt napra az 
info@albainnovar.

hu e-mail címen. (forrás: 
minalunk.hu)

Nyílt nap az Alba Innovárban

Március 24 és 31. között 
ismét nagyböjti élelmiszer-
gyűjtés lesz a katolikus 
templomokban. A Tartós 
szeretet címmel meghirde-
tett országos gyűjtés során 
a hívek a templomokban az 
erre kijelölt helyen helyez-

hetik el felajánlásaikat. Az 
eddigi évekhez hasonlóan, 
már az egyházmegyei kari-
tászközpontok is fogadják 
az adományokat munkaidő-
ben, valamint több meghir-
detett helyen is várják a fel-
ajánlásokat. Segíteni lehet 

bármilyen tartós élelmiszer 
felajánlásával: liszt, cukor, 
rizs, tészta, búzadara, olaj, 
konzervek, zacskós leves, 
tartós tej, keksz, édesség, 
lekvár, kávé, tea – akár 1 kg 
liszt is segítség!(forrás: sze-
kesfehervar.hu)

Március 24-től tartós élelmiszergyűjtés lesz 
a templomokban

Környezetvédelmi nap és 
kupa a Velencei-tavon
2019. március 23-án szombaton.
Délelőtti program a következő helyszíneken:
Dinnyési csónakkikötő – Gárdonyi vízügyi kikötő
Evezős pálya céltornya – Szúnyog-sziget
8.30-9.00 regisztráció
9.00-11.30 szemétszedés, faültetés
Délutáni program a Dinnyési csónakkikötőnél:
12.00-13.00 ebéd és tombola
13.30-16.00 felnőtt és gyerek horgászverseny
16.30 eredményhirdetés, díjkiosztás
A horgászversenyen való részvétel ingyenes. A nevezés feltétele 
a délelőtti közösségi munkán való részvétel. Várjuk szeretettel a 
Velencei-tóért tenni akaró horgászokat családtagjaikkal és isme-
rőseikkel együtt! (forrás: velenceito.info)
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Fókusz

Székesfehérvár az idei esztendőben is rendhagyó 
módon tisztelgett az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc emléke előtt. Az elmúlt évek sikereire 
és a nagy érdeklődésre való tekintettel ezúttal is 
különleges utcaszínházi előadás készült, amelynek 
főszereplői most is a fehérvári fiatalok, közép-is-
kolás diákok voltak. 

A Belvárosban igazi kö-
zösségként ünnepelhettek 
együtt a városlakók a szí-
nészpalántának sem utol-
só diákokkal, akiket rutinos 
színházi szakember, Matuz 
János pallérozott a próbák 
során. Ezúttal - ahogy arról 
már múlt héten beszámol-
tunk - a Vasvári Pál Gimná-
zium tanulói idézték meg a 
kor hangulatát, „életre kelt” 
a 12 pont, kézzel fogható 
közelségben jelentek meg 
a történelmi alakok. 

A nagyszabású megemlé-
kezésen dr. Molnár Kriszti-
án, a Fejér Megyei Közgyű-

lés elnöke és dr. Cser-Palko-
vics András polgármester 
mondott ünnepi beszédet. 
„1848. március 15-én nem 
egyszerűen legnagyszerűbb 
forradalmunk kezdetét ün-
nepeljük, hanem a cselekvők 
előtt rójuk le a tiszteletün-
ket! Tudni, hinni, cseleked-
ni! Tudni azt, amit a kor-
ról tudni lehet, hinni abban, 
hogy tudásunk és fantázi-
ánk egy szebb kort érlelhet, 
és cselekedni, azaz megtenni 
azt, ami kitűzött célunk felé 
vezethet, ezek a dolgok vezé-
relték 1848 forradalmár ifja-
it. (…) Nincs igazán könnyű 

dolga senkinek sem, akiben 
tudás, hit és tettvágy buzog. 
Neki döntenie és tennie kell, 
segítőket toborozni, tevékeny 
híveket lelkesíteni, irányíta-
ni, ösztönözni és korlátozni, 
irányt mutatni. Nagyban is 
és kicsiben is, csupán a tett 
képes formálni a jövőt. Per-
sze egyáltalán nem mind-
egy, milyenek ezek a tettek, 
hiszen vannak, akik azért 
tennének, hogy az ellenté-
tekből harc legyen, mások 
– mint szándékaink szerint 
mi is itt, Fehérváron – azért 
küzdenek, hogy az értelmes, 
építő vitákat nyugalom kö-

vesse.”- emelte ki ünnepi kö-
szöntőjében Székesfehérvár 
polgármestere, dr. Cser-Pal-
kovics András. 

Dr. Molnár Krisztián,  a 
Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke beszédében elmond-
ta: A magyar szabadság-
harc hősei a tettek emberei 
voltak. Igaz hazafiként úgy 
cselekedtek, ahogy azt lel-
kiismeretük, őszinte haza-
szeretetük kívánta tőlük. 
Vállt vállnak vetve harcol-
tak, mert hittek közös ér-
tékeinkben, mint amilyen 
a szabadság, a becsület és 
a nemzeti önrendelkezés-

hez való jog. Azért fogtak 
össze, mert osztoztak egy 
álomban, amely szerint a 
magunk sorsáról csak mi 
magunk dönthetünk.

A március 15-i fehérvá-
ri program ünnepi koszo-
rúzással ért véget a Fekete 
Sas Szállónál, ahol annak 
idején a fehérvári márciusi 
ifjak találkoztak a forrada-
lom napjaiban. Az egyéb vá-
rosi programokon József-na-
pi vásár, valamint kreatív 
foglalkoztatók és játszóhá-
zak várták az érdeklődő ki-
csiket és nagyokat.

 -mátay-

Diákok elevenítették fel  
március 15. eseményeit

Dr. Cser-Palkovics András polgármester ünnepi beszéde 

Szórakozás biztonsággal - megalakult a fehérvári egyesület
Fiataloknak, szülőknek egyaránt fontos hír, hogy 
megalakult a Székesfehérvári Zenés Szórakozóhe-
lyek Egyesülete. 

Három szórakozóhely tar-
tozik az alapítók közé, de 
mostantól tagjai közé vár 
minden fehérvári és kör-
nyékbeli szórakozóhelyet, 
művelődési intézményt, fe-
hérvári illetőségű művészt, 
szervezőt, előadót. Az egye-
sület őskövületnek számító 
fehérváriakból áll, akik vagy 
húsz éve ismerik és élik át a 
város éjszakai életének lükte-
tését, a közönség igényeinek 
változását. Kovács Antal, a 
szerveződés ötletgazdája me-
sélt arról, mire számítanak a 
megalakulással, illetve hogy 
a ma fiatalja miben különbö-
zik a húsz évvel ezelőttitől. 
Kovács Antal 1997-ben csa-
pott a lecsóba azzal, hogy a 
fehérvári vidámpark terüle-
tén felállította az első sörsát-

rat, amelyből pár év alatt ki-
nőtte magát – és szinte a vá-
rost – a Fehérvári Zenei Na-
pok rendezvénysorozata. Az 
évek múlásával, azért, hogy 
állandó helyet biztosítson a 
fellépőknek, szórakozóhely 
üzemeltetésbe is fogott, így 
2002 óta több projekt fűző-
dik a nevéhez. 

Amióta családapaként te-
kint a fiatalokra, még érzé-
kenyebben érinti a drogtéma, 
amely akarva-akaratlanul, de 
ott van az éjszakai életben. 
A kábítószert, mint mondja, 
világ életében elkerülte, és 
szerencsére a drog is őt, ami 
noha fel-fel bukkan időnként 
a fesztiválokon, mégis min-
dig azon volt, hogy a rendőr-
ség bevonásával fékezzék a 
terjedését. Bizonyítja ez azt, 

hogy az egyesület megala-
kulásakor Kovács Zsolt, fe-
hérvári rendőrkapitány is a 
szervezet mellé állt.

- A rockzenei irányzatokra, 
amelyek az én fő profilomat 
jelentették kezdetben, nem 
jellemző a drog. Persze né-
ha megcsapja az ember orrát 
a fű szaga egy-egy koncert 
környékén, tehát itt sem le-
het teljesen elvonatkoztatni a 
drogtól. Ám az elektronikus 
vonalra tapasztalatom szerint 
annál inkább jellemző a kábí-
tószer jelenléte. Hiába moto-

zunk egyébként a bejáratnál, 
aki akarja, az alsóruhájában, 
a cigarettájában, bármiben 
be tudja hozni. A nagyobb 
probléma mégis az, amikor 
már azt elfogyasztva jön be 
valaki a szórakozóhelyre. Ma 
már a kábítószer ára nem aka-
dály a fiatalok számára, ami 
nagyon aggasztó, ahogy az 
is, hogy a manapság divatos 
dizájner drogokhoz is szinte 
fillérekért hozzá lehet jutni. 
Ezek ellen szinte teljesen véd-
telenek a szórakozóhelyek, s 
mivel a gyerekek túl bátrak és 

bekapkodnak sok mindent, 
így ők maguk is azok – fo-
galmaz az egyesület vezető-
je, aki – kollégáival egyetem-
ben - sokszor tapasztalta már 
azt, hogy a betérő fogyasztók 
bent lesznek rosszul. Azt pe-
dig nehéz megmagyarázni 
szülőnek, mentősnek egya-
ránt, hogy a drogot nem bent 
szerezte az illető. S mondhat 
bármit az ember, hogy a drog 
veszélyes, nem jó, ma a fel-
nőttnek nem sok respektje 
van a fiatalok előtt – vélekedik 
Antal, hozzátéve, hogy húsz 
év alatt a fogyasztói társada-
lom gyakorlatilag korlátlan 
lehetőségeket tárt a fiatalok 
elé, kezdve a korlátlan kom-
munikációs lehetőségektől az 
elfogyasztható termékek mi-
nőségének széles skálájáig. 
Könnyű elérni bárkit, bármit, 
a kapcsolati hálók is korlátla-
nok – így pedig mindenhez 
könnyebb hozzájutni…  str

1. rész

Kovács Zsolt rendőrkapitány, Steininger Antal és Kovács Antal 
fehérvári szórakozóhely üzemeltetők, Pixa, ismert fehérvári 
lemezlovas és Farkas-Bozsik Gábor katasztrófavédő: a cél a biztonság 
 Fotó: a szerző
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Állás-oktatás
4–16. oldal
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Nem támogatják az alkalmazottak sportolását 
A munkavállalók fele rendszeresen sportol, de ez nem a munkahelyük érdeme. A munkál-
tatók 74%-a semmilyen módon nem támogatja alkalmazottainak testmozgását, és csak 
31 százalékuknak van lehetősége a munkahelyén,vagy annak közelében sportolni. A sport 
támogatása egyébként kiváló eszköz a munkáltatói márka építésére is, és ez egy egysze-
rű szemléletváltással beépíthető a céges kultúrába. (forrás: www.profession.hu)

Az Y generáció semmi-
hez sem fogható átmenetet 
jelent a munka világában: 
új szemléletet hozott az elő-
dök megszokott rutinjába, 
és kitaposta azt az utat, 
amelyre az utána követke-
ző Z-sek már magabiztosan 
léptek rá. Képviselői ugyan 
már tudják, mit nem akar-
nak, ha munkáról van szó, 
és talán sokan közülük azt 
is meg tudják fogalmaz-
ni, mit és hogyan dolgoz-
nának, mégsem találják a 
vágyott balanszot munka 
és magánélet között. Alko-
tásvágy, szabadság, érték-
teremtés – ezek mind az Y 
generáció hívószavai, és ha 
nem is ragadnak mindenkit 
magukkal, sokan igyekez-
nek platformot találni ezek-
hez. Van, aki egy képzésbe 
kezd, vagy elmerül egy ki-

teljesítő hobbiban, akad, aki 
a gyerekkori álmát tűzi újra 
a zászlajára, a legmerészeb-
bek pedig egyenesen az is-
meretlenbe lépnek, és saját 
vállalkozást indítanak. A 
szabadságnak komoly ára 
van: aki úgy dönt, kötet-
len munkaidőben, a maga 
uraként építkezik tovább, 
annak számolnia kell az-
zal is, hogy nem teheti le a 

lantot délután ötkor, a hét-
vége sem szól feltétlenül a 
pihenésről, ráadásul nem 
érkezik minden hónap ele-
jén fix összeg a bankszám-
lára. A másik oldalon persze 
ott a motiváció, az önkifeje-
zés, a flow élmény, ami sok 
mindenért kárpótol, mégis 
felmerülhet a kérdés: meg-
éri?„. (forrás: www.profes-
sion.hu)

Y generáció: szabadságvágy vagy 
munkamánia?
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MORE THAN JUST A JOB...
TÖBB, MINT EGY MUNKAHELY... WORKING FOR A SAFER AND LIGHTER CAR

Elérhetőség: hr@hu.gestamp.com

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

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

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

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

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

ügyelete, ellenőrzése, karbantartása.

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

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

FOLYAMATMÉRNÖK
Elvárások:

  Szakirányú felsőfokú végzett ség (villamosmérnök vagy 
gépészmérnök)

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

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

nyezet
   Hosszú távú, stabil munkalehetőség egy folyamatosan 

növekvő cégnél

Jelentkezés módja:
Amennyiben a fenti  lehetőség felkeltett e fi gyelmét és szívesen csatlakozna csapatunkhoz, kérem, küldje el magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzát 
a következő e-mail címre: hr@hu.gestamp.com
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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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A munkaerőhiány rendkí-
vül sok területet érint nap-
jainkban, tehát az időzítés 
a szakmaváltáshoz ideális. 
Szakmaváltás előtt fontos 
felkészülnünk arra, hogy 
bármilyen képzést is válasz-
tunk, időt és energiát kell 
szánnunk rá. Ezután pedig 
a gyakorlatban is hasznosí-
tanunk kell a megszerzett is-
mereteket. Akkor hozhatjuk 
ki a legtöbbet az átképzés-
ből, függetlenül attól, hogy 

milyen területet választunk, 
ha arra fókuszálunk, hogy a 
megszerzett tudás birtoká-
ban munkavállalóként mi 
mindent tudunk nyújtani le-
endő munkáltatónknak, mi 
az, amivel hozzá tudunk já-
rulni a cég eredményeihez. 
A szakmaválasztásnál min-
denképp figyeljünk a szemé-
lyes motivációnkra is, arra, 
hogy mivel szeretünk, sze-
retnénk a leginkább foglal-
kozni, mivel ez hosszú távon 

nagyon meghatározó. Egy 
képzés kiválasztása nagyfo-
kú önismeretet kíván, ami-
ben személyiségteszt is a 
segítségünkre lehet. Vágya-
inkat egyeztessük össze a 
munkaerőpiaci helyzettel 
is! Egy jól megválasztott új 
szakma a kulcsa sikeres el-
helyezkedésünknek, tehát 
a tanulásba befektetett idő, 
pénz és energia akár már 
rövidtávon is megtérülhet. 
(forrás: www.profession.hu)

Tanuljunk új szakmát!
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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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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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Székesfehérvári 
cég keres 

víz-gáz-fűtés 
- szerelőket 

•  Üzemanyag vagy bérlet-
térítés. 

•  Kiemelkedő kereseti  
lehetőség: 

Tel: 30/8590-746

szakképzett

nettó 350.000 Ft/hó

27
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MŰANYAGTERMÉK GYÁRTÓ ÜZEMBE 
keresünk kollégákat 12 órás munkarendbe!

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

keresünk kollégákat 12 órás munkarendbe!keresünk kollégákat 12 órás munkarendbe!keresünk kollégákat 12 órás munkarendbe!

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8.

Több szabadidőt 

szeretnél?

DOLGOZZ CSAK 
TIZENÖT NAPOT

 HAVONTA!

Első hónaptól elérhető 
bruttó jövedelem: 269.000 Ft

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

 ingyenes buszjáratok városon belül
 határozatlan idejű szerződés
  modern, rendezett 

munkakörnyezet

határozatlan idejű szerződés
modern, rendezett 
munkakörnyezet HÍVJ MÉG MA!

27
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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

26
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A VT Metal Kft a Videoton Vállalatcsoport része. Tevékenysége fém alkatrészek felületkezelése és me-
chanikai 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.

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-
ANYAGMOZGATÓ 

MIÉRT GYERE 
HOZZÁNK DOLGOZNI?

MUNKAVÉGZÉS HELYE: SZÉKESFEHÉRVÁR

AMIT KÍNÁLUNK LELKES ÚJ KOLLÉGNKNAK:

Ha szeretnél velünk dolgozni, várjuk jelentkezésedet a vtmetalhr@metal.videoton.hu címen vagy 22/533-647-es telefonon vagy akár személyesen a HR osztályon.

AMIT KÍNÁLUNK LELKES ÚJ KOLLÉGNKNAK:AMIT KÍNÁLUNK LELKES ÚJ KOLLÉGNKNAK:AMIT KÍNÁLUNK LELKES ÚJ KOLLÉGNKNAK:
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 ELŐKÉSZÍTŐANYAGMOZGATÓ  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  SZAKKÉP
ZETTSÉGET,  DE NEM FELTÉTEL A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ.

  Mert megbízható cég vagyunk, amit megígérünk munka-
vállalóinknak, azt  maradéktalanul be is tartjuk

  Támogatjuk munkavállalóink személyes és szakmai 
fejlődését

  A munka-magánélet egyensúlya fontos számunkra, 
ezért rugalmasak vagyunk

  Családias légkört biztosítunk munkavállalóinknak

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-

AMIT KÍNÁLUNK LELKES ÚJ KOLLÉGNKNAK:AMIT KÍNÁLUNK LELKES ÚJ KOLLÉGNKNAK:









VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ- Keresem 
azt a lelkes 

kollégát, aki szeretne 
1 műszakban 

velem dolgozni 
vonzó fi zetésért!
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•  2 műszakos munkarend vagy fi x éjszakai 
műszak (8 órás munkaidő)

•  Emelt összegű műszakpótlék 40%, 
hétvégi rendkívüli túlóra esetén 150%

• Versenyképes fi zetés
• Bónuszok
• Cafeteria
•  Munkatársi ajánlói program 

(nettó 100.000 Ft az ajánló személynek és 
50.000 Ft az ajánlott kollégának)

• Tiszta, légkondicionált munkakörnyezet
• Szerződéses buszjárat - 100%-os támogatás

•  Minimum 8 általános iskolai 
végzettség

•  Pontos, precíz, felelősségteljes 
munkavégzés

OPERÁTOR 
Munkakörbe keresünk kollégákat!  

Magyar Hangszóró Rendszerek Kft. - 8000 Székesfehérvár, Finn utca 2. 

Telefonszámunk: 06-22/510-400 ~ 06-30/321-5613 

E-mail címünk: allas@premiumsoundsolutions.com 

Amit kínálunk Számodra: Jövőbeni feladataid: 

Amit elvárunk Tőled: 

• 2 műszakos munkarend vagy fix 
éjszakai műszak (8 órás munkaidő)  

• Emelt összegű műszakpótlék 40%, 
hétvégi rendkívüli túlóra esetén 150% 

• Versenyképes fizetés 
• Bónuszok 
• Cafeteria 
• Munkatársi ajánlói program  

(nettó 100.000 Ft az ajánló személynek 
és 50.000 Ft az ajánlott kollégának)  

• Tiszta, légkondícionált munkakörnyezet 
• Szerződéses buszjárat  - 100%-os 

támogatás 

• A műveleti utasítás szerinti 
összeszerelés 

• Az elkészített hangszórók ellenőrzése 
• Az egyes munkaállomásokhoz tartozó 

gépek kezelése 

• Minimum 8 általános iskolai 
végzettség 

• Pontos, precíz, felelősségteljes 
munkavégzés 

Ha fontos számodra, hogy egy családias légkörben, 
káros anyagoktól mentes környezetben  

végezd értékteremtő munkád, ne gondolkozz sokat! 
Csatlakozz hozzánk! 

A belgiumi központú Premium Sound Solutions székesfehérvári leányvállalatában kollégáink több, mint húsz éve állítanak elő prémium minőségű 
hangszórókat. Vevőink többek között az Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, a Volkswagen - , valamint a PSA csoport. 

Magyar Hangszóró Rendszerek Kft. - 8000 Székesfehérvár, Finn utca 2.
Telefonszámunk: 06-22/510-400 ~ 06-30/321-5613
E-mail címünk: allas@premiumsoundsolutions.com

OPERÁTOR      Munkakörbe keresünk kollégákat!
A belgiumi központú Premium Sound Solutions székesfehérvári leányvállalatában kollégáink több, mint húsz éve 

állítanak elő prémium minőségű hangszórókat. Vevőink többek között az Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, 
a Volkswagen - , valamint a PSA csoport.

Amit kínálunk Számodra:
•  A műveleti utasítás szerinti 

összeszerelés
•  Az elkészített hangszórók 

ellenőrzése
•  Az egyes munkaállomásokhoz 

tartozó gépek kezelése

Jövőbeni feladataid:

Amit elvárunk Tőled:
Ha fontos számodra, hogy egy 

családias légkörben, káros 
anyagoktól mentes 

környezetben végezd értékteremtő 
munkád, ne gondolkozz sokat! 

Csatlakozz hozzánk!

OPERÁTOR 
Munkakörbe keresünk kollégákat!  

Magyar Hangszóró Rendszerek Kft. - 8000 Székesfehérvár, Finn utca 2. 

Telefonszámunk: 06-22/510-400 ~ 06-30/321-5613 

E-mail címünk: allas@premiumsoundsolutions.com 

Amit kínálunk Számodra: Jövőbeni feladataid: 

Amit elvárunk Tőled: 

• 2 műszakos munkarend vagy fix 
éjszakai műszak (8 órás munkaidő)  

• Emelt összegű műszakpótlék 40%, 
hétvégi rendkívüli túlóra esetén 150% 

• Versenyképes fizetés 
• Bónuszok 
• Cafeteria 
• Munkatársi ajánlói program  

(nettó 100.000 Ft az ajánló személynek 
és 50.000 Ft az ajánlott kollégának)  

• Tiszta, légkondícionált munkakörnyezet 
• Szerződéses buszjárat  - 100%-os 

támogatás 

• A műveleti utasítás szerinti 
összeszerelés 

• Az elkészített hangszórók ellenőrzése 
• Az egyes munkaállomásokhoz tartozó 

gépek kezelése 

• Minimum 8 általános iskolai 
végzettség 

• Pontos, precíz, felelősségteljes 
munkavégzés 

Ha fontos számodra, hogy egy családias légkörben, 
káros anyagoktól mentes környezetben  

végezd értékteremtő munkád, ne gondolkozz sokat! 
Csatlakozz hozzánk! 

A belgiumi központú Premium Sound Solutions székesfehérvári leányvállalatában kollégáink több, mint húsz éve állítanak elő prémium minőségű 
hangszórókat. Vevőink többek között az Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, a Volkswagen - , valamint a PSA csoport. 
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Köszönjük, 
hogy nálunk 
hirdetett!
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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. 

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

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

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

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

Előnyt jelent: 
•  Raktározási folyamatokban szerzett tapasztalat

Munkaidő: 5 + 2 (5:50-13:50; 13:50-21:50; 21:50-5:50)
Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Bakony utca 4.
Amit kínálunk:  

•  Kezdőbér próbaidő alatt bruttó 210.000 Ft a bér, 
amely 6 hónap után emelkedik

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

27
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VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő Gyártó és 
Szolgáltató Kft. 

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

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

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

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

stabil munkahely, hosszú távú, munkalehetőség

OPERÁTOR/
ÖSSZESZERELŐ/

SMD GÉPKEZELŐ

MŰSZERÉSZ

Elvárások:
•  8 általános iskolai végzettség - 

összeszerelő
•  Középiskolai végzettség - SMD gépkezelő
• Jó látás és kézügyesség

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

számítógép műszerész, stb…)
Feladatok:
•  A termelés folyamán kieső termékek 

javítása. 
•  Az előírt dokumentumok pontos 

vezetése

Munkavégzés helye:  Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 
Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal a következő e-mail címen: humanpolitika@veas.videoton.hu

Új gyártócsarnok,
 biztos háttér!
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Bárki bármit is mond, néha mindenkivel előfordul, hogy összecsúsznak a dol-
gok, mert túl sok feladatra kell figyelnie egyszerre. Erre megoldás a hatékony 
időgazdálkodás, ami egyszerűbb, mint gondolnánk. Vegyük előre a nehezét! 

A reggeli kelést követő el-
ső néhány óra a legjobb a 
munkához, így nem kávéz-
gatással vagy hírolvasással, 
hanem melóval javallott el-
tölteni.  Ekkor érdemes a leg-
keményebb feladattal fog-
lalkozni, előre véve mond-
juk a számolást, amely lan-
kadatlan figyelmet követel. 
A naptárhasználat triviális-
nak tűnhet, de sokan nem 
élnek a lehetőséggel. Egy fo-
lyamatosan frissített naptár 
nemcsak a napi teendők le-

követésében lehet a segítsé-
günkre, hanem a koncentrá-
ciót is segítheti, mert a be-
állított emlékeztetők nem 
hagyják, hogy kizökken-
jünk és álmodozva bambul-
junk a monitor előtt. Töltsük 
ki jó előre a naptárunkat, 
így olyan nyomást gyako-
rolhatunk magunkra, ami 
segít abban, hogy fókuszban 
maradjunk, és ne veszítsük 
el a munka fonalát. Alkal-
mazottként a főnök mondja 
meg, mire mennyi idő len-

ne elég, egy vállalkozó ese-
tében azonban nincs senki, 
aki megszabja egyes felada-
tok optimális hosszát. Ezért 
érdemes stopperrel mérni, 
hogy a leggyakoribb mun-
kafolyamataink átlagosan 
mennyi időt vesznek el tő-
lünk. Az eredményt később 
viszonyítási pontként hasz-
nálva segíthetjük hozzá ma-
gunkat a jobb időmenedzs-
menthez, ezzel együtt pedig 
az időpazarló életmód lezá-
rásához.  –szpd-

Időhiányban szenvedsz? 
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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

MIÉRT GYERE HOZZÁNK DOLGOZNI?

MUNKAVÉGZÉS HELYE: SZÉKESFEHÉRVÁR

MINDEZÉRT CSERÉBE AZ ALÁBBIAKAT KÍNÁLJUK:

Magyar nyelvű önéletrajzát várjuk azon pályázóknak, akik fantáziát látnak egy új kezdetre a 
VT Metal Kft-nél a vtmetalhr@metal.videoton.hu  címen és/vagy jelentkezzenek a 

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE: MUNKAVÉGZÉS HELYE: MUNKAVÉGZÉS HELYE: SZÉKESFEHÉRVÁRSZÉKESFEHÉRVÁR

MINDEZÉRT CSERÉBE AZ ALÁBBIAKAT KÍNÁLJUK: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)

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.
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

MIÉRT GYERE HOZZÁNK DOLGOZNI?MIÉRT GYERE HOZZÁNK DOLGOZNI?

MINDEZÉRT CSERÉBE AZ ALÁBBIAKAT KÍNÁLJUK:MINDEZÉRT CSERÉBE AZ ALÁBBIAKAT KÍNÁLJUK:

    Megbízható cég vagyunk, amit megígérünk munkavállalóinknak, 
azt  maradéktalanul be is tartjuk

    Értékeljük a tanulási vágyadat, ha gépkezelői vizsgát teszel nálunk, 
emeljük a fi zetésedet

   Új technológiákat ismerhetsz meg
   Rugalmasak vagyunk, fi gyelünk a munka-magánélet egyensúlyára
  Stabil munkahelyet biztosítunk számodra

Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásukban hiszünk, ezért minden 
jelentkezővel személyesen beszélgetünk, hogy megismerhessük egymást.

Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásukban hiszünk, ezért minden Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásukban hiszünk, ezért minden 
26
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VT Plasti c Gyártó Kft .

MÉRÉSTECHNIKUS
Munkavégzés helye:
- Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Feladata: 
-  A saját gyártású- és beszerzett  alkatrészek mérése/mérőprogramok 

megírása.
-  A mérés során tapasztalt hibák jelzése, visszacsatolása, 

nyilvántartása, számítógépes analiti ka elkészítése

Számunkra a megfelelő jelölt:
- Középfokú műszaki végzett ség
- Önálló gondolatok, kreati vitás és probléma-megoldási készség,
- Dinamikus, felelősségteljes munkavégzés jellemzi
- Alapfokú műszaki rajz olvasási készség

 A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- Autóipari követelmények ismerete
- Műanyagipari termékek mérésében szerzett  tapasztalat
- Hexagon opti kai mérőgép és a GOM scanner ismeretek

Amit kínálunk:
- Stabil, hosszú távú munkalehetőség
- Szakmai –és személyes fejlődési lehetőség
- Fiatalos csapat, minimális szervezeti  hierarchia
- Kedvező jutt atási csomag 
- Szakmai képzés támogatása
- Három műszakos munkarend vállalása (8 órás napi munkavégzés)
- Ingyenes szerződéses járat számos településről
- Helyi bérlet támogatás 7000 Ft értékben
- Cafetéria jutt atási csomag

Amennyiben állásajánlatunk felkeltett e érdeklődését, 
önéletrajzát  (munkakör  megjelölésével) az  alábbi címre várjuk:

 VT Plasti c Gyártó Kft .  8000. Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR 
osztály illetve elektronikusan horvath.renata@plasti c.videoton.hu

Tel.: 22/554-097

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 műanyagalkatrészek gyártásával foglalkozik. Profi lunk magába foglalja az esztéti kai, 

valamint technikai alkatrészek gyártását, festését és szerelését is.
Ha szeretne egy stabil, fejlődő cég csapatába tartozni küldje el pályázatát!

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

27
22

72

Néha elég annyi is, hogy 
megköszönjük, ha va-
laki segített nekünk. A 
személyzetnek, illetve a 
munkatársaknak adott 
köszönetnyilvánítás jó-
tékony hatással van az 
egészségre. 

A hála segít abban, hogy 
az emberek pozitív érzése-
ket éljenek meg, jó élmé-
nyekhez jussanak, ami az 
egészségükre is jó hatás-
sal van, ráadásul erősebb 
kapcsolatokat tudnak egy-
más között kiépíteni. Per-
sze tudjuk, mindez nem 
ilyen egyszerű, ezért jog-
gal adódik a kérdés: hogyan 
építsük bele a hálát a mun-
kanapba? Kezdjük egysze-
rűen! Tölts 5 percet azzal, 
hogy csinálsz egy listát 5 
olyan emberről, akinek 
hálás vagy valamiért. Az-
tán készíts egy tervet arról, 

hogyan kommunikálod ezt 
számukra. Megteheted sze-
mélyesen, ez évente több 
alkalommal is ajánlott, de 
akár e-mailben is, hiszen 
a mindennapok rohanásá-
ban nem mindig van idő és 
lehetőség a személyes ta-
lálkozásra. Néha egy „kö-

szönöm” vagy „szép teljesít-
mény”, esetleg „gratulálok 
az eredményedhez” szár-
nyakat adhat a munkatár-
saknak, akik amellett, hogy 
jobban érzik magukat, még 
a feladataikba is nagyobb 
lelkesedéssel vágnak bele.   
 –szpd-

Mutassuk ki érzéseinket a munkahelyen is

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

RAKTÁROS-TARGONCÁS

FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ

TÖMBSZIKRA FORGÁCSOLÓ

MÉRÉSTECHNIKUS

TERMÉKMÉRNÖK
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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 készletfájl kezelése 
 eseti számolások, készletellenőrzések elvégzése  
 TRB rendszer működtetése, pisztolyos rendelések kezelése 
 anyagkísérő és egyéb címkék nyomtatása, biztosítása a területnek 
 tárolóhelyektartalmának és azonosítóinak 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 
 állomások kiszolgálása 
 folyamatos kommunikáció az előkészítő és a gyártóterület 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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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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Megyei és multinacionális cégek állásajánlatai  
közül válogathat minden héten!
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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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A Jüllich Glas Holding Zrt.
az alábbi munkatársait keresi:

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

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

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

GÉPKEZELŐ
automata és 
félautomata 

üvegipari gépek 
kezelésére

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

Amit kínálunk: 

stabil munkahely hosszútávra, utazási 

költségtérítés 

Versenyképes bér + cafetéria

RAKTÁRI 
DOLGOZÓ

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

CNC 
GÉPKEZELŐ

ELVÁRÁS: CNC végzettség 
és/vagy gyakorlat, rajzol-
vasási ismeret és gyakorlat, 
igényes munkavégzés, 3 mű-
szakos munkarend vállalása
ELŐNY: gyártásban szerzett 
tapasztalat, emelőgépkeze-
lői végzettség, székesfehér-
vári vagy környéki lakhely

FESTŐGÉP
KEZELŐ

ELVÁRÁSAINK: 2, idősza-

kosan 3 műszak vállalása,  

hasonló gépek kezelésé-

ben szerzett tapasztalat

ELŐNY: festékek ismerete,  

autófényező végzettség 
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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. 
Ha fontos Önnek, hogy egy nagy múltú, 100%-ban magyar tulajdonú cégnek legyen a megbecsült tagja, 

ahol kiemelt kereseti lehetőség várja, akkor a mi csapatunkban van a helye!

TEAM LEADER

MIÉRT GYERE HOZZÁNK DOLGOZNI?

MUNKAVÉGZÉS HELYE: SZÉKESFEHÉRVÁR

AMIT KÍNÁLUNK ÚJ KOLLÉGNKNAK:

MUNKAVÉGZÉS HELYE: MUNKAVÉGZÉS HELYE: SZÉKESFEHÉRVÁRSZÉKESFEHÉRVÁRSZÉKESFEHÉRVÁRSZÉKESFEHÉRVÁRSZÉKESFEHÉRVÁR

Versenyképes fi zetés (alapbér+törvény által előírtnál 
magasabb műszakpótlék, prémium, mozgóbér),  
Határozatlan idejű munkaszerződés,  Munkatárs

 ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft, Törzsgárda program,  
Év végi pulykapénz,  Év végi karácsonyi vacsora, Családi 

nap, Céges üdülőben nyaralási lehetőség, Nyári 
szünetben térítésmentesen 2 hét gyermektábor 

gyermekének, Színházbérlet, sportolási és egyéb 
szociális juttatások, Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok, 

Vásárlási kedvezmények, Ingyenes edzőterem 
használat, Munkába járás támogatása 

(szerződéses járatok illetve helyi buszbérlet)

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

   Támogatjuk munkavállalóink személyes és szakmai 
fejlődését

    A munka-magánélet egyensúlya fontos számunkra, 
ezért rugalmasak vagyunk

   Családias légkört biztosítunk munkavállalóinknak

Magyar nyelvű önéletrajzát várjuk azon pályázóknak, 
akik maradéktalanul megfelelnek a fenti kiírásnak!

Jelentkezését, pozíció megjelöléssel a 
vtmetalhr@metal.videoton.hu címre várjuk.

Keressük új kollégánkat, aki emberileg és szakmailag is alkalmas 
egy 15-20 fős csapat sikeres motiválására, vezetésére. Minimum 
3 éves középvezetői tapasztalattal rendelkezik gyártó területen
ÚJ KOLLÉGÁNKNAK LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK:
•  aktív részvételre a gyártási folyamat biztosításában 

(létszám, alkatrészek koordinálása)
• gyártó sorok folyamatos munkájának szervezésére
• gyártási előírások betartatására
• a gyártással kapcsolatos dokumentumok vezetésére
• önálló munkavégzésre
• csapatvezetésre
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZÁMUNKRA, HOGY:
•  rendelkezz minimum középfokú végzettség 

(előny: a műszaki vagy a vegyipari)
• tudd vállalni a 3 műszakos munkarendet
•  kiemelten fontos számunkra, hogy jó kommunikációs 

készséggel rendelkezz
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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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  Lakatos, karosszériaLakatos,
 autószereLő,
 Jármű kLímaszereLő,
 HűtőgépszereLő,

Jelentkezés önéletrajzzal: info@omnex.hu, 
érdeklődés: 06 22 500 505

Omnex Kft

munkatársakat keres: gyártás,  
beszerelés, javítás tevékenységre.

Elvárás: szakirányú végzettség;  
pontos munkavégzés;  

megbízhatóság;  
Bérezés: megegyezés szerint.

Egy műszak, 

 székesfehérvári munkahely.

272036

Székesfehérváron  
dinamikusan fejlődő  

partnercégünk jelentős  
növekedése miatt

OPERÁTOR
munkatársakat keresünk 

Amit kínálunk:
•  Kezdő Br. 205.000 Ft  + 

pótlékok (operátori tapasztalat 
függvényében emelkedhet)

•  Választható műszakbeosztás
•  Cafeteria, bónusz
•  Hosszútávú munkalehetőség
•  Szerződéses járatok ingyenes 

használata
•  Helyi járatos bérlet támogatás 
Elvárások:
•  8 általános iskolai végzettség
•  Precizitás

Jelentkezni, érdeklődni:
06 70/630-5090 
telefonszámon, vagy küldj 

visszahívó sms-t!
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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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Megyei és multinacionális cégek állásajánlatai  
közül válogathat minden héten!

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

telefonon lehet jelentkezni. 8151 
Szabadbattyán, Árpád u. 96.
www.� ersmechanika.hu

A szabadbattyáni 
Fiers Mechanika Kft. 

gyártóüzemébe felvételt 
hirdet az alábbi munkakörökbe:

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

• CNC FORGÁCSOLÓ 
• SZERSZÁM LAKATOS

• LÉZERHEGESZTŐ
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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

EGYETEMEKÁLLÁS OKTATÁS SZAKKÉPZÉS

Egység méret (szxm)     Egység szám             Ár

38x43      2  8.000 Ft
38x66      3  12.000 Ft
38x89 álló     4  16.000 Ft
79x43 fekvő     4  16.000 Ft
79x89      8  32.000 Ft
120x135   18  72.000 Ft
202x135   30  120.000 Ft
202x273   60  240.000 Ft

A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza, egyszeri színes megjelenésre vonatkozik. 
Érvényes 2018. június 1-től visszavonásig.

ÁLLÁSAJÁNLATOK A-tól Z-ig!
FEJÉR MEGYEI
felárak:
Hátsó oldali felár: +50%

Példányszám:  30.000
Átlag oldalszám:   24-28
Terjesztési terület:    Székesfehérvár és  

  40 környékbeli településen
Megjelenés:   negyedévente

Méret:   210x297 mm
Tükörméret:  202x273 mm
Papír:    52g/m2 javított 

újságnyomó

EGYETEMEKÁLLÁS OKTATÁS SZAKKÉPZÉS

Március 22-én 
ismét megjelenik
Karriertipp álláspiaci 
magazinunk

álláspiaci

Március 22-én 
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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 au-
tóiparban kerülnek felhasználásra, de jelentős még az elektromos ipari felhasználásuk is. Ha fontos Önnek, hogy 
egy nagy múltú, 100%-ban magyar tulajdonú cégnek legyen a megbecsült tagja, ahol kiemelt kereseti lehetőség 
várja, akkor a mi csapatunkban van a helye!

ÚJ KOLLÉGÁNKNAK LEHETŐSÉGET 
BIZTOSÍTUNK:
• alkatrészek minőségellenőrzésére
•  termékek vizsgálatára különböző 

mérőszámok és munkautasítások alapján
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
SZÁMUNKRA, HOGY:
•  minimum szakmunkás iskolai végzettséggel 

rendelkezz
•  hagyományos mérőeszközök használatában 

való jártassággal rendelkezz
• legyen rajzolvasási készséged
ÖRÜLNÉNK ÉS ELŐNYKÉNT ÉRTÉKELNÉNK HA:
•  szakirányú műszaki végzettséggel 

rendelkeznél

FOLYAMATELLENŐR
3 műszakban 

MIÉRT GYERE 
HOZZÁNK 

DOLGOZNI?

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  SZÉKESFEHÉRVÁR

AMIT KÍNÁLUNK ÚJ 
KOLLÉGNKNAK:

MÉRÉSTECHNIKUS 
3 műszakban 

ÚJ KOLLÉGÁNKNAK LEHETŐSÉGET 
BIZTOSÍTUNK:
•  a mérési feladatok kivitelezésére és kiértéke-

lésére a mechanikai mérőlaborban található 
mérőeszközökkel

•  jegyzőkönyvezésre, kiértékelésre - beleértve a
gyártásközi, bejövő áruellenőrzést

•  közreműködést az üzemi mérőeszközök 
ellenőrzésében és kalibrálásában

•  statisztikai módszerek alkalmazására, 
méréseredmények kiértékelésére

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
SZÁMUNKRA, HOGY:
•  legyen 2-3 éves tapasztalatod hasonló 

munkakörben
•  rendszerszemlélettel rendelkezz, légy pontos, 

a határidőket tartsd be
• műszaki rajz olvasási ismeretekkel rendelkezz
• középfokú végzettséggel rendelkezz 
ÖRÜLNÉNK ÉS ELŐNYKÉNT ÉRTÉKELNÉNK HA:
•  műszaki területen, autóiparban tapasztalattal 

rendelkeznél
•  3D mérőgép programozási ismereteid 

lennének

Magyar nyelvű önéletrajzát várjuk azon pályázóknak, akik maradéktalanul megfelelnek a fenti kiírásnak!
Jelentkezését, pozíció megjelöléssel a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre várjuk.

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

  Támogatjuk munkavállalóink 
személyes és szakmai fejlődését

  A munka-magánélet egyensúlya 
fontos számunkra, 
ezért rugalmasak vagyunk

  Családias légkört biztosítunk 
munkavállalóinknak

  Versenyképes fi zetés 
(alapbér+törvény által előírtnál 
magasabb műszakpótlék), 

  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)
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M-K. R. SZ.: 3440/2001; M-M NY. SZ.: 
1237/2001.; 5448/2008.; A. NY. SZ.: NAIH 

73314/2014.; NAIH-85575/2015.

ÁLLÁST KERESEL VAGY VÁLTANÁL EGY JOBBRA?
SZERETNÉL ÚJ LEHETŐSÉGEKET KIPRÓBÁLNI?

Ha válaszod IGEN, akkor most jelentkezz nálunk!
MUNKALEHETŐSÉGEK, AKÁR AZONNALI KEZDÉSSEL,
INGYENES BUSZJÁRATOKKAL, SZÉKESFEHÉRVÁRON!

Aktuális pozícióink:
OPERÁTOR I ÖSSZESZERELŐ I EGYÉB KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKÁK I 

ÖNTÖDEI MUNKÁS I FÉMIPARI SZAKMUNKÁK I DARUKEZELŐ I HEGESZTŐ 
I RAKTÁROS I HENGERMŰI MUNKÁS I MOSODAI MUNKATÁRS

Elérhető kezdő bruttó bérek 235.000 Ft-tól–312.000 Ft-ig* + Béren kívüli juttatások
*műszakpótlékkal

8000 Székesfehérvár, Piac tér 8.
+36 22 506 498

+36 20 967 3093
szekesfehervar@manatwork.hu

27
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Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

 

 

 

 

Átalakuló termelési szervezetünk új karrier lehetőséggel vár! Várjuk jelentkezésedet, ha: 

• úgy érzed alkalmas lennél egy kisebb csoport munkájának irányítására  
• nyitott vagy vezetői készségeid megalapozására, kibontakoztatására 
• tapasztalattal rendelkezel a munkatársak betanításában  
• szívesen vállalsz felelősséget  

Az autonóm munkacsoport vezető feladatai közé tartozik: 
• 8-12 fős munkacsoport irányítása 
• a termelési terv teljesítése 
• a munkafegyelem fenntartása, szükség esetén szankcionálása 
• hatékony létszámgazdálkodás és munkaidő kihasználtság biztosítása 
• a termelékenység és a minőség biztosítása és folyamatos javítása 
• dolgozók motiválása, képzése 

Előnyt jelent: 
• Középfokú műszaki jellegű végzettség 
• Csoportvezetői tapasztalat 
• Német és/vagy angol nyelvtudás 
• SAP vállalatirányítási rendszer ismerete 

Amit kínálunk: 
Felelős vezetőként munkádat versenyképes jövedelemmel és béren kívüli juttatásokkal honoráljuk! 
Nálunk izgalmas, motiváló környezet vár. Csoportvezetői feladataidra féléves, testreszabott vezetői 
fejlesztő programon keresztül készítünk fel! 
 
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, várjuk fényképes önéletrajzodat és motivációs leveledet! 
 

Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika 
Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 

 
E-Mail:  
hr.mor@benteler.com 

A Benteler Autótechnika Kft. 

TERMELÉSI CSOPORTVEZETŐ (AUTONÓM MUNKACSOPORT VEZETŐ) 
munkatársat keres 

 

26
72

98

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

26
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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
 PLC TECHNIKUS

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:

 FOLYAMATMÉRNÖK
 LOGISZTIKAI ADMINISZTRÁTOR
 VILLAMOS KARBANTARTÓ
 GÉPÉSZ KARBANTARTÓ

 OPERÁTOR
 HEGESZTŐ
 VILLAMOS KARBANTARTÓ 
 GÉPÉSZ KARBANTARTÓ

27
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118.900 Ft 

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

Akció ideje: 2019.03.21-31-ig, 
illetve a készlet erejéig

159.900 Ft 

69.900 Ft 

27
22
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SZEKRÉNYSOROK, 
GARDRÓBOK

FRANCIAÁGYAK

ÉTKEZŐK

KANAPÉK, HEVERŐK

69.900 Ft 

45.900 Ft
(rugós)

159.900 Ft 159.900 Ft 27
22

88

158.900 Ft 

109.900 Ft 

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

HITELRE IS! BÚTORAINKAT HITELRE IS MEGVÁSÁROLHATJA ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!
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BÚTORÁRUHÁZAXEL Szfvár, Mártírok útja 70-72. 
Vasárnap is nyitva!

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

Az akció ideje: 2019.03.21-31-ig,  
vagy a készlet erejéig.

BÚTORAINKAT HITELRE IS MEGVÁSÁROLHATJA ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!HITELRE IS!

KONYHÁK HATALMAS VÁLASZTÉKA

Konyha felmérés, tervezés, szállítás és szerelés

27
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A kölcsönt a BÁV Zrt.stratégiai partnere a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

HEGE HEGE HEGE 
GOLDGOLDGOLD

ékszerüzlet
ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAK TAGJA.

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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Nails&Beauty 
a Skálában

Nails&Beauty a Skálában 
-Székesfehérvár-

Perfect Nails 
kupont!

Hozd 
magaddal a

-20%

Ragyogni élmény!
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23

46magaddal a

-20%-20%-20%
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-20%-20%-20%
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462019. április 11-14.

Billundban, a Lego hazájában hatalmas Lego dara-
bokból épül fel az a kastélyszálló, ahol ingyen lak-
hatnak majd a vállalkozó kedvű családok. 

Mivel március végén 
kezdődik a szezon Lego-
land-ben, ezért egy jópo-
fa, új attrakcióval pörgetik 
meg egy kicsit a kezdést. 
A kastélyszálló nem vicc, 
tényleg lehet majd lakni a 
142 szobából álló hotelben, 
ami tömve lesz mindenfé-
le gyerekbarát megoldás-
sal, plusz néhány kóbor 
lovagot és sárkányt is el-

helyeznek a parkolóban – 
bent pedig hercegnők és 
varázslók várják a látogató-
kat. A teszt időszakra vál-
lalkozó kedvű családokat 
keresnek, akik ingyen lak-
hatnak a Lego szállóban. 
Április 22-től június 23-ig 
tart a kipróbálási időszak, 
melynek nyerteseit gép sor-
solja majd ki. (forrás: www.
travelo.hu)

Utazás
A világ leghosszabb panorámás felvonóját építik meg 
A világ leghosszabb panorámás felvonóját építik meg a szerbiai Zlatibor felett. A láto-
gatók egy 9 km hosszú pályán lebeghetnek augusztustól Zlatibor és a Tornik sípálya 
között. Az utasokat modern, üvegfalú kabinok szállítják majd, és bárki leszállhat 
sétálni egyet a köztes állomáson. Aki úgy dönt, hogy a kabinban tölti el a teljes utat, 
az 25 percig élvezheti a táj szépségét a magasból. (forrás: www.travelo.hu)

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

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

Az egész család ingyen 
lakhat a lego kastélyban
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Vannak krónikus kulcs elhagyók és a lakásból magukat kizárók, és vannak 
olyanok, akik csak egyszer-egyszer futnak bele ebbe a kellemetlen szituációba. 

Akárhogy is, a megol-
dás minden esetben kö-
zös. Következzenek a leg-
jobban bevált tippek azok-
nak, akik folyton elhagyják 
a kulcsukat.

Mindig ugyanazon a he-
lyen hagyd a kulcscsomó-
dat, mikor belépsz a lakás-
ba. Newtonnak ugyanis iga-
za volt, amelyik tárgyra nem 
hat mozgató erő, az nyugal-
mi állapotban is marad. Ezt 
a törvényt mindenképpen 

véssük az eszünkbe, mikor 
a lakásba érve újabb helyre 
dobjuk a lakáskulcsunkat. 
Vásárolj vagy készíts kife-
jezetten kulcsok tárolására 
alkalmas tárgyat magadnak. 
Legyen az egy díszes szap-
pantartó, süteményes tál-
ka, falra szerelhető akasztó, 
kulcstartó, kagylóhéj vagy 
bármi más, legyen szemé-
lyes, és ügyelj arra, hogy 
minden hazaérkezéskor 
használd. Vásárolj klasszi-

kus, színes nyakba akaszt-
ható kulcstartó szalagot, és 
tarts ezen minden fontos 
használati tárgyat, így talán 
kevésbé könnyen hagyod el 
a kulcsaidat. Amennyiben a 
fentiek közül egyik sem vál-
na be, és megint elveszett a 
kulcs, maradj a klasszikus 
trükknél, és helyezz el egy 
pótkulcsot a házad mellé va-
lamelyik hatalmas virágláda 
takarásába… (forrás: ottho-
nokesmegoldasok.hu)

Elveszett a kulcs

„Beszélő Tojást” készített 2019 húsvétjára az ország nyuszija
348 őseink által használt jelet és több mint 13 000 darab pontot tett fel viasztechnikával mintael-
választóként egy óriási strucctojásra Zsigóné Kati népi iparművész, „A Tojásdíszítés Királynője”. 
A különleges alkotás a „Beszélő Tojás” nevet kapta, mivel a jelek őseink gondolatait mondják el 
nekünk. A felbecsülhetetlen értékű hímestojás Kecskeméten, Zsigóné Kati kiállításán tekinthető 
meg. (forrás: sokszinuvidek.hu)

Otthon - Építés 
Lakberendezés

-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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SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

189.000 Ft

Nyitva tartás: hétfő, szerda, péntek: 9:00-16:00-ig, 
más napokon időpont egyeztetéssel.

Heti akció:  
Urna

ALBA GRÁNIT

Akció ideje 2019.03.21-2019.03.28-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

27
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Javítás olcsón, rövid határidővel, garanciával.
SZIVATTYÚ KERESKEDÉS ÉS KISGÉP SZERVIZ
Javítás olcsón, rövid határidővel, garanciával.

Szfvár, Palotai út 129. www.szivattyu.com  
Tel.: 06 (22) 327-942,  06 (70) 553-1505 167612

Mint az már talán köztu-
dott, a családi otthonterem-
tési kedvezmény minden ko-
rábbinál kedvezőbb feltéte-
lekkel lesz elérhető a jövőben. 
A bejelentés hatására sokan 
kivárnak, az ingatlanpiacon 
ezért visszaesés várható a kö-
vetkező hónapokban. Jelen-
leg a kétgyermekes családok 
10, a három és többgyerme-
kes családok 15 millió forint 
kamattámogatott kölcsönt ve-
hetnek igénybe új lakás vásár-
lására. A kormány döntésé-
nek értelmében a jövőben a 
két- és többgyermekes csalá-
dok a hitelt használt lakások 
vásárlására is felhasználhat-
ják. Gadanecz Zoltán, a GDN 
Ingatlanhálózat alapító-tu-
lajdonosa szerint a követke-

ző két-három hónapban visz-
szaesést várnak a piacon, két 
tényező miatt. – Budapesten 
valószínűleg a használt lakás 
vásárlást fogja befolyásolni, 
de vidéken is érezhető lesz a 
hatása, hiszen több mint két 
millió forint állami támoga-
tásban részesülhet az, aki a 
kritériumoknak megfelel. Ez 
is arra biztatja az embereket, 
hogy ne hamarkodják el a dön-
tésüket és legyenek türelme-
sek – nyilatkozott Gadanecz 
Zoltán. Arról is beszélt, bár a 
CSOK kibővítése rövidtávon 
megállítja a piac növekedését, 
az idő előre haladtával lendí-
teni fog azon és tényleges se-
gítséget nyújt a családoknak 
az otthonteremtésben. (forrás: 
lakaskultura.hu)

Visszaesést hozhat a CSOK 

Nyitvatartás: H-Sz: 8-18, V: 8-12
Szfvár., Bánáti u. 13/A
Tel.: 22/337-688 • 70/312-2964

Serfőző Kertészet

MINŐSÉG ÉS VÁLASZTÉK!

Muskátli és balkonnövények, 
valamint zöldség palánták 
széles választékban!

272408

MINŐSÉG ÉS VÁLASZTÉK!

Nyitvatartás: H-Sz: 8-18, V: 8-12Nyitvatartás: H-Sz: 8-18, V: 8-12

Tel.: 22/337-688 • 70/312-2964Tel.: 22/337-688 • 70/312-2964

Serfőző KertészetSerfőző Kertészet
Muskátli és balkonnövények, Muskátli és balkonnövények, 

Nyitvatartás: H-Sz: 8-18, V: 8-12Nyitvatartás: H-Sz: 8-18, V: 8-12

MINŐSÉG ÉS VÁLASZTÉK!

272408

Bánáti Kert Bt
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Köztéri kincseink: 1956-os emléktábla
Alkotó: Székely János Jenő
Avatás: 1993
Székesfehérvár, Budai út

Az idén immár 40. alkalommal kerül megrendezés-
re Magyarország legrangosabb profi kerékpáros 
körversenye, a világszinten is egyre jelentősebb 
tényezőnek számító Tour de Hongrie. 

A 90 éves múltra vissza-
tekintő megmérettetés szer-
vezői első alkalommal je-
lentették be a viadal útvo-
nalát, rajt és célvárosait élő 
tv-közvetítéssel kísért gá-
laműsor keretében. A cere-
mónián kiderült, hogy Fejér 
megye minden korábbinál 
komolyabb szerepet kap: a 
siófoki prológ után, június 
12-én Velencéről indul majd 
a viadal érdemi része az első 
szakasszal, hogy aztán négy 
nappal később Székesfehér-
várra fusson be a várható-
an 20 csapat alkotta 140 fős 
mezőny…

Velence harmadszor lesz a 
Tour de Hongrie programjá-
nak része, 2017-ben és 2018-
ban egyaránt a 2. szakasz 
startolt a tópartról, elsőként 

Siófok, másodjára pedig Fe-
hérvár volt a szakasz célál-
lomása. Idén ez újra vál-
tozik, a verseny második 
leghosszabb, egyben talán 
legnehezebb szakaszának 
végén, 194 km megtétele 
után Esztergomban lesz a 
befutó. Az etap nehézségét 
a dobogókői „hegymászás” 
jelenti leginkább, hiszen ez 
lesz az egész megmérettetés 
második legmagasabb pont-
ja a maga 565 méterével, de 
egyébként is akad bőven ki-
sebb hegy- illetve domb a 
szakasz folyamán. Aki ezt 
a szakaszt megnyeri, erős 
esélye lesz a végső sikerre is. 
Apropó végső siker! A győz-
tes személye majd Székes-
fehérváron derül ki, mert-
hogy ezúttal a megyeszék-

hely lesz az egész versen-
gés célhelyszíne. A királyi 
város negyedszer lesz rajt 
vagy célhely-szín a Magyar 
Körversenyen. Először 1933-
ban volt itt a befutó, majd 
1964-ben ért célba itt a ka-
ra-ván. Tavaly – több mint 
fél évszázad után – ismét 
szakaszgyőztest avattak 
Fehérváron, az olasz Mat-
teo Moschetti nyerte a lát-
ványos sprintbefutót a Zichy 
ligetben. Velence képvisele-
tében Koszti András polgár-
mester vett részt a program-
ismertető gálán, s kiemelte, 
hogy régi célja, az, hogy a 
térség multisport központja 
legyen városa. Ennek érde-
kében szükségesek az olyan 
nívós versenysport esemé-
nyek, mint a Tour de Hong-
rie. Ezért is tettek meg min-
dent 2017-ben és azóta is, 

hogy részesei legyenek en-
nek a nagy médiaérdeklő-
déssel kísért eseménynek. A 
ki-tűzött célhoz igen közel 
áll a település, hiszen már 
most kijelenthető, hogy a tó-
környék legaktívabb sporté-
lete Velencén van. 

Székesfehérvár részéről 
Mészáros Attila alpolgár-
mester vett részt a progra-
mon, s hangsúlyozta; a vá-
rosvezetés számára nagy 
öröm és megtiszteltetés, 
hogy immár három éve ré-
szesei lehetnek e nagy múl-
tú versenynek. Június 16-
án, vasárnap az egész nap 
a kerékpárról szól majd. Ez 
egy remek hétvége lesz, hi-
szen pénteken a Helló, nyár! 
programmal indul a nyári 
szünet, majd vasárnap iga-
zi fiesta lesz a Zichy ligetben 
és környékén a  TdH. A 140 

fős mezőny a Sárkeresztúri 
út felől érkezik majd Fehér-
várra és tesz meg négy kört 
a Belvárost megkerülve.

A Tour de Hongrie főszer-
vezője, az egykori olimpi-
kon kerekes, Eisenkrammer 
Károly elmondta; több szem-
pontot is figyelembe vettek 
az útvonal kialakításánál. 
Tekintettel arra, hogy 2018-
ban a nehezebb, hosszabb 
emelkedőkkel tarkított sza-
kaszokon a magyar verseny-
zők is ígéretesen szerepel-
tek, igyekeztek az idén több 
emelkedőt az útvonalba ik-
tatni. Eisenkrammer Károly 
hozzátette: 2019-ben több 
helyszínen is futamokat in-
dítanak majd az amatőr ke-
rékpárosok számára, így a 
nagyközönség is átélheti 
majd, mi vár a profi kerék-
párosokra.  -mátay-

Velencéről rajtol, Fehérvárra fut 
be a Tour de Hongrie karavánja

Eredményes héten van túl 
a MOL Vidi FC labdarúgó 
csapata: előbb a Magyar Ku-
pában a nagy rivális Ferenc-
város otthonában nyert tak-
tikus focival 2-1-re, igen kö-
zel kerülve a legjobb 4 közé 
jutás-hoz, majd bajnoki ta-
lálkozón verte két kapufával 
fűszerezve, Futács Márkó 
első fehérvári góljával 1-0-
ra a Mezőkövesdet. Ezzel 
az NB I-ben tovább üldözi 
a lista első Fradit a címvé-
dő, de a 8 pontos hátrány 

ledolgozásához már szeren-
cse és a zöld-fehérek botlá-
sai is kellenek, miközben a 
Vidinek több pontpazarlás 
nem fér bele. 

A piros-kékek az FTC elle-
ni hétközi kupacsata fáradt-
ságával a lábukban léptek 
pályára a stabil kö-
vesdiek ellen, a ha-
zai pályán domi-
náló egyletnek a 
36. minutumban 
jött össze a vezetés: Mila-
nov előkészítését követően 

Futács lőtt közelről a 
kapuba, megszerezve 
első bajnoki gólját pi-
ros-kékben. Később 
kiderült, hogy 
ez 3 pon-

tot jelen-
tett csapa-

tának, mivel a további 
ziccereket nem tudta 
ki-használni a Vidi, 
pedig kétszer annyit 
lőtt kapura, mint el-
lenfele, Futács és Ko-
vács a kapufát is el-

találta, a szög-
letarány pedig 

7-0 lett, ami rit-
kán jelent jót az 

ellenfélnek. 
Maradt tehát az egygó-

los fehérvári győzelem, a 
Fradi tisztes távból való 

üldözése pedig a válogatott 
Eb-selejtezői után, március 
30-án a DVSC elleni hazai 
meccsel folytatódik, majd 
jön a Sóstóra a Ferencváros 
az MK-visszavágóján, a Hon-
véd elleni idegenbeli, az Új-
pest elleni hazai csata, hogy 
aztán április 20-án az FTC 
otthonában - vélhetően vég-
legesen - pontot tegyenek a 
felek a bajnoki versenyfutás 
végére. A következő egy hó-
nap tehát sorsdöntő lesz a 
Vidi számra.  -mátay-

Vidi: Fradi- és Mezőkövesd veréssel versenyben

Magazin
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Hagyományosan kiváló 
kapcsolat köti össze Szé-
kesfehérvárt és az észa-
ki sarkkör mellett talál-
ható finnországi Kemi 
városát. 

Túl azon, hogy a két te-
lepülés aktív testvérvárosi 
kapcsolatban áll egy-más-
sal, az északi országban re-
mekül funkcionál és Kemi-
ben is van helyi csoportja 
a Finn-Magyar Társaság-
nak. Természetesen ha-
zánkban is akad több szer-
veződés, amelyek a két or-
szág kapcsolatát erősítik, 
így pl. Székesfehérváron a 
SAMPO Finnbarátok Köre. 
A 2014 óta működő, közel 
30 tagot számláló szerve-
zet idén gyerekekkel ün-
nepelte a Kalevala-napot; 
a Tóvárosi Általános Isko-
lában rendezett vetélkedőt 

az északi ország kultúrájá-
ról, természetföldrajzáról.

 „Amikor öt évvel ezelőtt 
megalakult a baráti kör, a 
legfontosabb célkitűzésünk 
az volt, hogy minél szélesebb 
körben megismertessük az 
emberekkel Finnországot, 
a finn kultúrát. Ezenkívül 
pedig az, hogy a programja-
inkba vonjuk be a gyerekeket 

is – ma mindkettő megvaló-
sul ezen a vetélkedőn.” – fo-
galmazott Prépost Károlyné 
egyesületi elnök. 

A tóvárosi diákok hét 
négyfős csapattal álltak 
oda, hogy a Finnország-
ról szóló vetélkedő felada-
tait megoldják. A kérdések 
és témák közül nem hiá-
nyozhatott egy testvérvá-

rosi Kemi-puzzle, a Kemi-
től mintegy 70 km-re talál-
ható Rovaniemi határában 
„székelő” Joulupukki (a vi-
lág mikulása) és a csupa-
szív Múminok mesefigu-
rái, ezenkívül nyelvi lele-
ményességről és a Kalevala 
című eposzról szóló felad-
ványok is kerültek a gyere-
kek elé.  -mátay-

Finn Magyar társaság vetélkedője

Nem lehetett nagy hurrá-
hangulat a Fehérvár AV19 
jégkorong csapatának háza 
táján, amikor eldőlt, hogy az 
EBEL elmúlt másfél évtize-
dének legeredményesebb, 
sokszoros bajnok és döntős 
csapata, a Red Bull Salzburg 
lesz a negyeddöntős ellenfe-
le a rájátszás első körében. 

Ennek dacára remekül 
kezdett a Volán, ugyanis az 
első meccsen 1-0-ra nyert, 
majd a másodikon Auszt-
riában is csak a hosszabbí-
tásban tudott fölé kereked-
ni az esélyesebb alakulat. 
Ezek után úgy érkeztek 
március 17-én ismét Fehér-
várra a küzdő felek, hogy 
bármi lehet. Nos, lett is, mi-
vel ezúttal a korábbi kettő-
höz képest egy teljesen más 
koreográfia szerint zajlott 
a meccs, a Salzburg 6-4-re 
győzött. s összesítésben 2-1-
re vezet az egyik alakulat 
negyedik győzelméig tar-
tó párharcban. A hazaiak 
kicsit bealudtak az elején, 
ezt a „Vörös Bikák” 3 gól-
lal büntették. Hiába jött fel 
ezt követően 2-3-ra a FAV19 
Luttinen két találatával, a 

második harmadban újra 
meglépett és már 5-2-re ve-
zetett a salzburgi egylet. Ha-
talmasat küzdött, Vanttinen 
és Harty révén 4-5-re zárkó-
zott a Volán, volt még hát-
ra szűk 9 perc, ám négy és 
fél perccel a befejezés előtt 
elég volt egy újabb védelmi 
hiba, máris kettővel vezet-

tek a vendégek. Az utolsó 3 
percben  Trattnig 2+2 perces 
kiállítása okán emberelőny-
ben, kapusa lehozatala által 
kettős előnyben nyomhatott 
a fehérvári gárda, ám túl-
kombinálták helyzeteiket, 
keveset lőttek kapura, így 
kihúzták az osztrákok és 
megfordították a párharcot. 

Folytatás lapzártánk után, 
március 19-én este Salzbur-
gban, majd 22-én, pénteken 
újra Fehérváron. Aligha len-
ne nagy meglepetés, ha nem 
az a meccs lenne az utol-
só. Következő számunkban 
már okosabbak leszünk eb-
ben a tekintetben…  

 -mátay-

Nagyot harcol a Salzburg ellen a Fehérvár AV19

Derekasan gyűri egymást a Volán és a Salzburg  Fotó: FAV19

Az Orka Fehérvári Szinkro-
núszó Sportegyesület már hu-
szonkettedik alkalommal ren-
dezi meg a jelentős hazai és 
nemzetközi mezőnyt felvonul-
tató Orka Kupát. A hazai egye-
sületek mellett érkeznek csa-
patok Ausztriából, Horvátor-
szágból, Csehországból, Finn-
országból, Grúziából, Görög-
országból, Izraelből, Kazahsz-
tánból, Litvániából, Lengyelor-
szágból, Romániából, Szerbiá-
ból, Szlovákiából és Svájcból.

Nagy öröm, hogy a tavalyi 
számokat is felülmúlva sokan 
érkeznek az idei versenyre. 
Március 22-én, pénteken a kö-
telező gyakorlatokra kerül sor 
és a technikai kűrökre, szom-
baton a párosok és a csapatok 
mutatkoznak be a kombinációs 
kűrökkel, vasárnap pedig a pá-
ros és kombinációs kűrökre ke-
rül sor a Csitáry G. Emil Uszodá-
ban - mondta Molnár Andrea, 
az Orka Sportegyesület szak-
mai vezetője. Szeretettel várják 
a nézőket a versenyre. (forrás: 
szekesfehervar.hu)

Tizennégy ország 750 
versenyzője érkezik a 
hétvégi Orka KupáraFókuszban a Múminok  

és Joulupukki

A mentorsorsolással folyta-
tódott a X. Fehérvári Versün-
nep. A döntőbe jutott 12 di-
ák felkészülését a Vörösmarty 
Színház színművészei segítik. 
A döntősöknek három hetük 
lesz arra, hogy felkészüljenek 
a fináléra, amelyet április 6-án, 
szombaton 10 órától rendez-
nek meg a Városháza Díszter-
mében.Mészáros Attila, alpol-
gármester a hétfői mentorsor-
soláson megköszönte a művé-
szek munkáját. Kiemelte, hogy 
a döntőbe jutott fiataloknak 
óriási élményt és nagyon nagy 
segítséget jelent ez a közös fel-
készülés. Az alpolgármester jó 
felkészülést kívánt a diákoknak. 
(forrás: szekesfehervar.hu)

Kisorsolták a X. 
Fehérvári Versünnep 
mentorait
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Székesfehérvár
Kiadó: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., 

8200 Veszprém, Házgyári út 12. 
Felelős kiadó:   

Heffler György és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók 

Főszerkesztő: Heffler György 
Lapigazgató: Tóth Tamás 

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

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

Ügyfélszolgálat: Denke Ottóné 
  

Nyomás: Lapcom Zrt.  
 

Megjelenik: 41.000 példányban 
Székesfehérvár valamint  Agárd, Bodajk, Csór, 
Csókakő, Dinnyés, Fehérvárcsurgó, Gárdony,  

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

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

Velence, Seregélyes településeken.

 Terjeszti: DMH Magyarország Kft.

Lapzárta:  kedd 16 óra
www.szuperinfo.hu

E-mail: szekesfehervariszuperinfo@maraton.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirde-
téseket felhasználni tilos! A kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódi ságáért, 
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, 
az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 
és hátrányokat a megrendelőre hárítja. A Szerkesztőség fenn-
tartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szer-
kesztésére és közlésére. Színhelyességért csak hozott PROOF 
esetén tudunk felelősséget vállalni!

22

Apró

FUVAROZÁS

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

27
20

59

platós kisteherrel, 
Megbízhatóság

kedvező tarifa

16
40

55

Dugulás-elhárítás
falbontás nélkül

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

24
03

90

Oliszig Tetőszigetelés

Tel.: 06-20-410-2071

Oliszig Tetőszigetelés

Pala- és lapostetők
bitumenes szigetelése

26
97

62

06-30/9304-789

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

16
69
26

Villanybojler tisztítás, javítás, csere.  
Duguláselhárítás, csatornatisztítás.  

06-70/203-8571 234702

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

25
18

04

Gázszerelés, gázkészülék  
javítás, karbantartás, 

 beüzemelés, fűtésrendszer 
kiépítése. Hívjon bizalommal! 

25
86

19

06-30-545-0055

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés 

egész megyében 
30/977-1860 24

61
43

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000

TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁS
30/977-1860 24

61
47

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000 24

57
76

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

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

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

26
39

88

INGATLAN

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

*68244*

Bodajkon kétgenerációs családi ház 
(150m2) eladó. Érdeklődni 06-20/251-2330

*71409*

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

*72108*

Gázfűtéses 63 nm-es 2 szobás lakás Gyü-
mölcs utcában 24.900.000Ft www.otletha-
zingatlan.hu Kód:S2879 tel.:06-20/5944-
027,06-20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hi-
teliroda

*72117*

Szedreskertben 1,5 szobás II.emeleti la-
kás 18.500.000Ft www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2658 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*72110*

2 szoba hallos, erkélyes, II.emeleti, szép la-
kás Palotavárosban 23.000.000Ft www.
otlethazingatlan.hu Kód:S2657 tel.:06-
20/5944-027,06-20/442-4719, Ötletház 
Ingatlan-Hiteliroda

*72111*

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

*72109*

2,5 szoba hallos, erkélyes lakás belváros-
ban 24.000.000Ft www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2654 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*72116*

6.500.000Ft-ért Mohán 36 nm-es házrész 
eladó www.otlethazingatlan.hu Kód:V3385 
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719, Öt-
letház Ingatlan-Hiteliroda

*72115*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Csendes utcában, 2 szobás, konvektoros 
sorház eladó: 24,9 M Ft. Tel: 06-30/631-
0177

*71878*

Felsővárosban, 2 lakrészből álló, 5 szo-
bás családi ház eladó. 43,5 M Ft. Tel: 06-
30/631-0177

*71877*

Sárszentmihályon, falu központjában csa-
ládi ház rendezett állapotba, reális áron el-
adó. Érd:06-20/3275-189

*68937*

LAKÁSELADÁS

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*

18.5 MFt Szedreskerti 2 emeleti, más-
fél szobás, franciaerkélyes lakás tel:06-
20/498-0730

*72119*

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

Belvárosi kétszobás, második emeleti la-
kás kiadó. Érdeklődni: 06-30/533-9822

*71426*

ALBÉRLETKERESÉS

Kiadó lakást, lakrészt keresek. 06-70/300-
2925

*71894*

ÉPÍTÉSI TELEK

Zámolyon, erdő mellett 1216 nm-es építési 
telek a Dózsa György utcában eladó. Közmű 
nincs. Ára: 2,2 M Ft. Tel: 06-30/457-2226

*69458*

FÖLD, KERT

Fél HA szántóföld (ipari területen) szfvári. 
laktanyánál eladó. Tel:+36204476380

*71583*

Iszkai úton 884 nm-es kert eladó. Érdek-
lődni: 06-30/263-4832

*71427*

Magyaralmáson 1534 nm panorámás 
zártkerti telek (szőlő, gyümölcsös, kisház, 
pince) betegség miatt olcsón eladó. 06-
30/288-3101

*67096*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

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

*64128*

GÉP- SZERSZÁM

Briggs, Qvantum XM 45 rotációs kapa Szé-
kesfehérváron eladó. Érd: 06-20/333-9422

*68711*

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

*63568*

JÁRMÛ

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 ügyinté-
zés. Tel.: +36-70/593-2299

*66255*

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

*66251*

NÖVÉNY

Székesfehérváron búza eladó. 06-30/514-
0070

*66366*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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*

Családi házak teljeskörű felújítása rövid ha-
táridővel. összeszokott csapatommal. Kül-
ső belső munkálatok, kőműves és ács mun-
kák, burkolási munkálatok, térkövezés, 
hőszigetelés, udvarigazítás stb. Ingyenes 
helyszíni felmérés. 06/30/557-0416

*71349*

Fogtechnika porcelán fogak, műfogso-
rok, precíz, minőségi munkák igény szerint 
tel:06-30/478-6442

*71807*

Fűkaszállást, sövénynyírást, faápolást, 
metszést, veszélyes fák kivágását, kertren-
dezést vállalok. Tel:06-30/224-6827

*69319*

Gerinc- és fényterápia új szolgáltatásai: 
svédmasszázs és gerincnyújtó denevérpad. 
Szfvár, Ősz u. 4. Bejelentkezés: 06-20/439-
4547

*69484*

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

*71372*

Hegesztő alumínium, saválló, széna-
cél. Érd: 06706322983 8000. Székes-
fehérvár.

*48185*

HŐSZIGETELT redőny, szúnyogháló, naper-
nyő, műanyag nyílászáró 50% beépítési 
kedvezménnyel. Tel.:06-30/947-12-78

*71402*

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*

Lakások, családi házak komplett villany-
szerelésének kivitezése. Érintésvédelmi, vil-
lámvédelmi, erősáramú berendezések felül-
vizsgálata. 0630/531-37-86

*69007*

Lufihajtogatás gyerekzsúrokra, csillámtet-
kóval. Megrendelés: 06-20/439-4547

*69482*

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*

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

*64166*

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, „minőségi 
munka elérhető áron” . Tel: 06-20/934-7054

*90263*

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

*69202*

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

*61034*

Villanyszerelés, karbantartás, hibaelhárí-
tás rövid határidővel. Tel.: 06-20/285-8013.

*70360*

Víz - fűtés szerelés. 06-70/382-6985
*70929*

· 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 belvárosban, 1.em.-i, 
84m2-es, 3+félszobás téglalakás 
eladó: 36 M Ft. Tel: 70/412 5115
• Bodajkon frekventált elhelyezkedésű, 
132 m2-es üzlethelyiség eladó: 10 M 
Ft. Tel.: 70/716 8580
• Maroshegyi 4. em-i, azonnal költöz-
hető 54 m2-es 2 szobás lakás eladó: 
17,9 M Ft. Tel.: 70/388 6608
• Öreghegyen, 4 szobás, felújítandó 
sorházi tégla lakás eladó: 31,5 M Ft 
Tel.: 70/716 9850
• Úrhidán, 77 m2-es, 2+1 félszobás, 
családi ház, pincével, garázzsal eladó: 
22,8 M Ft Tel.: 70/412 5115
• Öreghegyen nappali 4 szobás, új 
építésű ikerház garázzsal eladó: 52,5 
M Ft. Tel.: 70/716 8580
• Belváros közeli 54 m2-es 1+2 szobás 
felújított panellakás eladó: 22,5 M Ft. 
Tel.: 70/388 6608
• Őrhalmi szőlőkben ÚJ ÉPÍTÉSŰ, 4 
szobás, ikerház garázzsal, TELEKKEL: 
54,9 M Ft. Tel.: 70/469 3370
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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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Nagyobb megrendelés esetén kedvezményt adunk!*

Építési faanyag: 77.000 Ft/m3

*Az akció 03.01-05.31-ig tart.
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Konyhakész tűzifa akció 
garantált mennyiség és minőség. 

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

megbízható házhoz szállítás (kalodában is).
14.000 Ft/m3-től–16.000 Ft/m3-ig 

 tel.: 06-20/542-4805 EUTR: AA6249157
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TŰZIFA

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

TR
. a

zo
no

sí
tó

sz
ám

: A
A5

83
47

63

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
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REDŐNY
árnyékolók gyártása, 

szerelése, javítása rövid 
határidővel!

Gurtni, zsinór csere!
06-30/703-2558 
www.albaroll.hu
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KERESÜNK AZONNALI BELÉPÉSSEL:
SEGÉDMUNKÁST, KERTÉSZT

06-20/404-6044 267046

ÁLLÁS

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

*24893*

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrészeket gyártó 
partnerünkhöz. Hosszútávú munkale-
hetőség, kiemelten magas bérezés-
sel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazási költségtérí-
tés, távolabbról érkező kollégáknak igé-
nyes díjmentes szállás biztosított. 06-
70/527-2554, femmunka.eu@gmail.
com (Cor-TexEuro Kft.)

*71359*

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*

Egyedi bútorgyártáshoz keresünk ön-
állóan dolgozni tudó asztalost. Tel: 
+36-20/932-0577

*68974*

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*

Kőművest belső munkákra, azonnali kez-
déssel felveszünk. Minden másnap fizetés. 
Tel:06-30/364-94058.

*71943*

Kőművest, segédmunkást felveszek. 06-
30/204-0990

*70504*

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

*08296*

Székesfehérvári bútorgyártó cég se-
gédmunkást keres hosszú távra. Tel: 
+36-20/216-9106

*68967*

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 nagyke-
reskedelmi cég raktárosi munkakörbe 
keres munkatársat. Gépkocsi előnyt je-
lent. Tel: 06-30/978-3300

*69088*

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

*66737*

Gyakorlott cukrászt keresünk székes-
fehérvári cukrászüzembe. Önéletrajzo-
kat aranyalmacukraszda@gmail.com 
e-mail címre várjuk.

*71546*

Gyakorlott cukrászt keresünk székes-
fehérvári cukrászüzembe. Önéletrajzo-
kat aranyalmacukraszda@gmail.com 
e-mail címre várjuk.

*71546*

Tapasztalattal rendelkező pultos, el-
adót keresünk székesfehérvári cuk-
rászdába, bármilyen korosztályból. Ön-
életrajzokat aranyalmacukraszda@
gmail.com e-mail címre várjuk. Érdek-
lődni: 06-70/218-4896 telefonszámon.

*71543*

Tehergépkocsi vezetőt keresünk, jármű 
szerelvényre. Egy műszakos munkarend-
ben. Elérhető bér n: 270-320 e Ft. C, E ka-
tegóriás jogosítvány, min. PAV III. illetve GKI 
szükséges. Előny: Nehézgépkezelői bizo-
nyítvány, ADR vizsga. Tel: 06-30/237-1864

*69270*

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

Becsületes keresztény pár vállal kerti, ta-
karítási, más munkákat tel:06-20/599-
4871, 06-20/476-2115

*71784*

Nyugdíjas férfi telephely őrzést vagy egyéb 
munkát vállal 900 Ft-os órabérért. 06-
20/272-5107

*71790*

TÁRSKERESÉS

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

*45563*

Középkorú srác rendes, komoly, gyermek-
telen barátnőt keres. Kalandorok kímélje-
nek! tavasz@citromail.hu

*70848*

Székesfehérvári hölgy keresi 70-es, kel-
lemes modorú úr társát. 06-20/805-9830

*70815*

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

*71083*

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

*61004*

Társat keresek 69-74 éves, intelligens, be-
csületes, alkohol és füstmentes, kedves, 
rendezett körülményekkel, önmagára igé-
nyes, magyar számazású Urat hosszútáv-
ra, ki komolyan is gondolja. Hetvenes, 160 
cm, 61 kg, fiatalos Hölgy vagyok, hasonló 
tulajdonságokkal. Kalandorok ne hívjanak! 
Tel:06-20/3144-362 délelötti órákban

*71767*

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

*65871*

52 éves 175 magas 110 kg független férfi 
megismerkedne lehetőleg korban hozzáillő, 
karcsú hölggyel tel:06-20/394-9522

*70885*

56 éves férfi fiatalos, vékony hölgyet keres. 
06-20/319-2029

*70964*

57 éves férfi keveset látó, keres korban hoz-
zá illő hölgyet. Szegények, kisebb testi hibá-
sak is hívhatnak! 06-20/527-7977

*69991*

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

*60632*

SZABADIDÕ, ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, egy hét 
svédasztalos reggelivel menüválasztásos 
vacsorával 25.200 Ft.Tel.:06-70/313-5501, 
hajduszoboszloszallasok.hu

*70364*

VEGYES

Átveszek fém háztartási gépeket, ak-
kumulátorokat, színesfémet, fémhulla-
dékot. 06-30/728-5924

*76941*

Cser, tölgy konyhakész tűzifa 15.000 Ft 
ömlesztett m3-ben kiszállítással tel:06-
70/250-8556, AA582-4829

*68800*

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

*66271*

Fejér megyei 50-es független férfi, hölgy-
nél házkörüli, kerti munkát vállal. Tel:06-
20/613-6077 esti órákban

*60004*

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

*63600*

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

*66711*

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

*80068*

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

*46609*

Oxigén-dissous gázpalack eladó vagy el-
cserélhető aprójószágra, keltetőgépre. 
06/30/218-6994

*71389*

Rendszám nélküli lakókocsit vagy lakókonté-
nert vásárolnék telepítésre. 06/30/218-6994

*71396*

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

*56362*

Szőlőoltványok eladó termelői áron. Cse-
megék és borfajták. Tel.: 06-30/273-2351

*71412*

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

*65471*

BÚTOR

Költözés miatt bútorok és egyéb tárgyak ol-
csón eladók tel:06-20/366-3301

*70286*

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

*67856*

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

*50396*

Kemény tűzifa kapható többféle kiszerelés-
ben ömlesztett m3 16.000 Ft-tól szállítás-
sal. Tel.: +36-20/989-1698

*72275*

Ajka, Devecser
és Környéke

Baja és vonzáskörzete

Békéscsabai regionális

Bicske, Martonvásár
és körzeteik

Bihar körzeti

Budapest

Csorna-Kapuvár

Debreceni

Dél-Borsodi

Dabas Dél-Pest megyei

Dombóvári

Dunaújvárosi

Eger KörzetiEsztergom-Szentendre és térsége

Észak-Pest Megye,
Dunakeszi és térsége

Észak-Pest Megye,
Vác és vonzáskörzete

Félegyházi

Győr Hajdúsági

Hajdúszoboszlói

Heves megyei

Hódmezővásárhelyi

Jászság-Gyöngyös-Hatvan

Kaposvár
és körzete

Karcagi

Kazincbarcikai

Kecskeméti

Kelet-Pest megye

Kiskunhalasi

Komárom megyei

Makói

Miskolc és környéke

Monor-Vecsés térsége

Mosonmagyaróvári

Nagykanizsai

Nógrád megyei

Nyugat-Balatoni

Orosházi

Ózd-gömöri

Pápa és környéke

Pécs és körzete

Siófoki 

Soproni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza Mátészalka

Szarvasi

Szegedi

Szeghalmi

Szekszárd

Szentesi

Székesfehérvár
és körzete 

Szigetszentmiklós
Kis-Duna Mente

Szolnok térsége

Vas megyei

Veszprém
és körzete

Zala megyei

Zalaegerszegi

Zempléni

Helybôl intézzük minden hirdetését, hogy Önnek kényelmesebb legyen!
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62 éve a lakosság szolgálatában!
Közvetlenül a gyártótól!

Régi síremlékek felújítása, helyszíni betűvésés!

SÍREMLÉKEK
62 éve a lakosság szolgálatában!

Közvetlenül a gyártótól
Régi síremlékek felújítása, helyszíni betűvésés!

SÍREMLÉKEK

Nagy István 
kőfaragó 

Szfvár, Batthyány köz 4.  06-30/927-6413

Kripták, ablakpárkányok, mosdók, mosogatópultok  és 
egyéb belsőépítészeti tárgyak, márványból és gránitból.

Idén is tavalyi áron!
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      2019. március 21.Székesfehérvár és körzete Szuperinfó24
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Kérjen időpontot, szeretettel várjuk!

Próbálja ki INGYENESEN legkedveltebb 
Summit i2000 HALLÓKÉSZÜLÉKEINKET, 

amelyekre március 29-ig 
70% kedvezményt biztosítunk!

INGYENES 
HALLÁSVIZSGÁLAT 
előjegyzés alapján, 
várakozás nélkül.

Starkey hallókészülékek 
forgalmazása, beállítása és szervizelése 
több mint 50 éves gyártói tapasztalattal.
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Székesfehérvár, 
József Attila u. 2/C.

Szaküzletünk a belvárosban az Áron Nagy Lajos térnél, a Fehérvári 
Civil Központnál, az ügyeletes gyógyszertár mellett található.

06 70 362 4510 • 06 22 242 281

Starkey hallókészülékek
forgalmazása, beállítása és szervizelése
több mint 50 éves gyártói tapasztalattal.

kedvezmény

Starkey 
Hallásszalon nyílt 
Székesfehérváron
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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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Tavaszra hívogató árak!
2019-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.huJSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

Tavaszra hívogató árak!Tavaszra hívogató árak!Tavaszra hívogató árak!Tavaszra hívogató árak!
2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

Tavaszra hívogató árak!Tavaszra hívogató árak!
2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

155/70 R13 
165/70 R14 
175/65 R14 
195/65 R15 
205/55 R16 
225/45 R17

9.900 Ft 
11.290 Ft 
10.945 Ft 
13.160 Ft 
15.035 Ft 
18.445 Ft

11.340 Ft 
14.340 Ft 
13.850 Ft 
15.895 Ft 
18.550 Ft 
24.890 Ft

14.380 Ft 
16.175 Ft 
15.315 Ft 
16.925 Ft 
20.875 Ft 
26.230 Ft

abroncs 
méret
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