
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. március 28., 13. hét

A kormányzó és államférfi Fejér megyei vonatkozásai…  3. oldal

Kossuth Fehérvár díszpolgára is voltTŰZIFA 
SZÁRAZ és

KEMÉNY 
Tűzifa és brikett!

Füstöléshez fűrészpor
Törzsvásárlóknak folyamatos kedvezmény.

Szfvár, Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 
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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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A SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖFÉM ipari park területére keresünk

GÉPKEZELŐKET

INGYENES céges járatok több irányból
Negyed éves és karácsonyi bónuszok    

FIZETÉSI ELŐLEG!
Kiemelt ajánlói program

(fizetés kiegészítési lehetőség)

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

06 20 511 88 07
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A VT Metal Kft a Videoton Vállalatcsoport része. Tevékenysége fém alkatrészek felületkezelése és me-
chanikai megmunkálására terjed ki. Több, mint 450 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.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  MUNKAVÉGZÉS HELYE:  MUNKAVÉGZÉS HELYE:  MUNKAVÉGZÉS HELYE:  SZÉKESFEHÉRVÁRSZÉKESFEHÉRVÁRSZÉKESFEHÉRVÁR

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 SZÜKSÉ
GES, ELŐNYKÉNT ÉRTÉKELJÜK A VEGYIPARI SZAKKÉPZETTSÉGET,  DE 
NEM FELTÉTEL A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ.

Ha szeretnél velünk dolgozni, várjuk jelentkezésedet a vtmetalhr@metal.videoton.hu

  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

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-

hőmérsékletének a mérése, mintavételezése
•  Vegyszerek adagolása fürdőkhöz, kimérése 

hőmérsékletének a mérése, mintavételezése

Keresem 
azt a lelkes 

kollégát, aki szeretne 
1 műszakban 

velem dolgozni 
vonzó fi zetésért!

GÉPKEZELŐ
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

•  többféle gépsor kezelésének a megtanulására, ami 

•  az ipari gyártásban és automatizálásban használt új 

•  többféle gépsor kezelésének a megtanulására, ami 

•  az ipari gyártásban és automatizálásban használt új 

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

személyesen beszélgetünk, hogy megismerhessük egymást.
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Kedves Olvasóink!
Ne felejtsék el március 31-én,

vasárnap hajnalban 
2.00 óráról 3.00 órára 

átállítani óráikat!

KAPU-ROLL TECH KFT

DOORHAN
R

IPARI ÉS LAKOSSÁGI KAPUK, 
MOZGATÓ AUTÓMATÁK 
GYÁRTÁS KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM 
A KAPU-ROLL TECH KFT A DOORHAN 
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI 
FORGALMAZÓJA!

149. 000 Ft-tól!
2500x2000-es kapu motorral

www.kapuroll.hu 
www.doorhan.com

8000 Szfvár, Had u. 12. Mobil: 70/325-2767  
Fax: 22/503-512 Tel.: 22/503-510, 503-511

Garázskapu gyári áron! 6m széles kapu lakossági ár!
TOLÓ motor akció!

 Nagy érdeklődésre való tekintettel: 
meghosszabbítva!

AKCIÓ!

Akció időtartama:  2014.09.01-től 2014.10.01-ig.  Az ár az áfát tartalmazza. Részletek az üzletben!

IPARI ÉS LAKOSSÁGI KAPUK GYÁRTÁSA, 
MOZGATÓ AUTÓMATÁK 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM!
A KAPU-ROLL TECH KFT A DOORHAN 

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI
 FORGALMAZÓJA!

Garázskapuk 
gyári áron!

6 m széles kapu lakossági ár!
Garázskapu mozgatómotor

39.000 Ft
2500x2000-es kapu 

136.000 Ft

RAL 7016 ANTRACIT 
AKCIÓS FELÁR NÉLKÜL!

Az árak az Áfát nem tartalmazzák

AKCIÓ!
www.kapuroll.hu, www.doorhan.com

Szfvár, Had u. 12. 
Mobil: 70/325-2767

 Tel: 22/503-510, 503-511
Akció időtartama: 2019.03.28-2019.05.01-ig.
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Fehérvár
Kalauz

Tavaszi Ringató foglalkozások
Jó hangulatú közös éneklésre, játékra várnak szeretettel minden kisgyermekes családot! Időpontok: 
2019. március 30. (szombat) 10 óra, 2019. április 27. (szombat) 10 óra és 2019. május 18. (szombat) 
10 óra. Helyszín:  Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészleg - Székesfehérvár, Oskola u. 7. A rész-
vétel ingyenes. (forrás: teleelettel.hu)

A SZÉPHŐ Zrt. idén ün-
nepli fennállásának 70. év-
fordulóját. Ebből az alka-
lomból ismét megnyitja ka-
puit az érdeklődők számá-
ra a Király sori és a Bakony 
utcai fűtőerőmű. A látoga-
tók egy 1-1,5 órás, vezetett 
program keretében tekint-
hetik meg a telephelyeket. 
Mivel a csoportok létszáma 
korlátos (maximum 15 fő), 
a bejárás előzetes regisztrá-
cióhoz kötött. 

A bejárás időpontjai: 
2019. április 5-én 14.00 és 

17.00 órai kezdettel a Ki-
rálysoron, 2019. április 10-
én 14.00 és 17.00 órai kezdet-
tel a Bakony utcában.

A regisztráció határide-
je: 2019. április 2. 

A jelentkezés során kérik 
feltüntetni a résztvevő ne-
vét, telefonos elérhetőségét, 
valamint a kiválasztott hely-
színt, dátumot és időpontot! 
Regisztrálni a bejaras@szep-
ho.hu e-mail címen, illetve 
a +3670/5038-276-os telefon-
számon lehet. (forrás: sze-
kesfehervar.hu)

Erőműbejárás a Király soron 
és a Bakony utcában

Idén először lesz Szé-
kesfehérváron két magyar 
falmászó bajnoki forduló 
is egy hétvégén. A Mozogj 
Kreatívan Sportegyesület 
és a Rotpunkt Sziklamá-
szó Egyesület igazi mászós 
hétvégét varázsol a városba 
március 30-31-én. A két ver-
senyre közel 200 nevezés 
érkezett. Szerbiából is ér-
keznek a versenyekre. Szur-

koljunk együtt a fehérvári 
versenyzőkért! A Redrock 
Mászóteremben a boulder 
bajnoki forduló lesz, az Ist-
ván Király Általános Isko-
lában a Rotpunkt bázisán 
pedig nehézségi bajnoki for-
duló. A programokról bő-
vebb információk elérhető-
ek az egyesületek közösségi 
oldalain. (forrás: szekesfe-
hervar.hu)

Igazi mászós hétvége lesz

2019-ben ismét útjára in-
dul az ÉVKERÉK! Március 
30-án 10:00 órától várják in-
gyenes és nyitott programok-
ra mindazokat, akik fontos-
nak tartják a hagyománya-
ink ápolását és értékeink kö-
zös megőrzését. Gyülekező, 
indulás: Sóstói Tanösvény, 
Zöld Tanya, Segesvári út 10 
órakor. A programok a túra 
után a Gárdonyi Géza Mű-
velődési Ház és Könyvtárban 
folytatódnak. Programok: Is-
merkedés őseink életével és 
hétköznapjaival a jurtában; 
jurtatábor, a tábori élet be-
mutatása; lovasbemutató; ko-

rabeli kézműveskedés: szö-
vés, agyagozás; vetélkedők, 
játékok, ügyességi próbák; 
Egyed István solymász ma-

dárbemutatója; ÖKO-DÉL-
UTÁN: a Gaja Környezetvé-
dő Egyesület bemutatkozása. 
(forrás: ggmuvhaz.hu)

ÉVKERÉK 2019 – Kikelet hava és Árpád 
napi hagyományőrzés

Sóstói tanösvény

A tavasz első virágai a sza-
badba csábítanak minden-
kit, ha pedig a friss tavaszi 
levegőbe ínycsiklandó ha-
lételek illata is vegyül, csak 
fokozza az élményt. 2019-
ben hetedik alkalommal 
rendezzük meg a Fehérvá-
ri Halünnepet a Palotaváro-

si tavaknál. Az eseményen 
nincs megkötés, bármilyen 
halétel elkészíthető. A ren-
dezvényen a kulináris élve-
zet mellett színpadi prog-
ramokkal, bemutatókkal, 
gyermekfoglalkoztatóval is 
találkozhatnak a látogatók. 
(forrás: teleelettel.hu)

VII. Fehérvári Halünnep
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Fókusz

125 esztendeje, 1894. március 20-án halt meg ha-
zánk egyik legnagyobb államférfija, Kossuth Lajos, 
akinek igen erős kötődése volt Fejér megyéhez. 
1849 után életében már soha nem térhetett haza 
Magyarországra. 

Ennek ellenére a magyar-
ság nem felejtette őt, tisz-
telete jeléül Székesfehérvár 
és Velence is díszpolgárává 
választotta egykor. Fehér-
váron, a Városházán látha-
tó az ennek tiszteletére ké-
szült, őt idős korában ábrá-
zoló portré, a tóparti telepü-
lésen pedig a Velencei Hely-
történeti Egyesület őrzi azt 
a táviratot, amelyben a ko-
rabeli elöljárók értesítették 
az akkor már régóta Tori-
nóban élő Kossuthot újabb 
elismeréséről.

Ami a fehérvári festményt 
illeti, az a város legutóbbi 
képviselő-testületi ülésén 
a Díszteremben állt, a Köz-
gyűlés munkája pedig meg-
emlékezéssel indult a jubile-
um tiszteletére. Dr. Demeter 
Zsófia nyugalmazott múze-
umigazgató, Székesfehérvár 
újkori történetének kutató-
ja érdekes, korabeli doku-
mentumokkal és emlékek-
kel „tűzdelt” előadást tar-
tott a jelenlévőknek. Mint el-
hangzott: 1894-ben Székes-

fehérváron is megállt az a 
vonat, amely Kossuth Lajos 
koporsóját hazaszállította, 
az akkori képviselő-testület 
pedig gyászközgyűléssel is 
megemlékezett a csaknem 
fél évszázadon át emigráci-
óban élő nemzeti óriásról. A 
kutatások szerint életében is 
sok kötődése volt Fehérvár-
hoz Kossuthnak, ezeket is 
felelevenítette dr. Demeter 
Zsófia, aki kiemelte Mesz-
lényi Rudolfot és feleségét, 
Kossuth Zsuzsannát, vala-
mint felelevenítette, hogy a 
város színeiből készült az 
a koszorúszalag, amelyet 
Akóts János küldöttként 
vitt ki New Yorkba a Kos-
suth-szobor avatásakor. 

A „Magyarok Mózesé-
nek” is titulált Kossuth 92 
esztendőt élt, ebből a legtöb-
bet (1849-től) emigrációban 
– egy idő után hontalanként. 
Amikor elindult a folyamat, 
hogy aki 10 éven belül nem 
hajlandó hazatérni a sza-
badságharc leverése után, 
az elveszti az állampolgár-

ságát, akkor azt vallotta: „A 
nemzet örök, s nemcsak az 
iránt tartozunk kötelesség-
gel, amely van, hanem az 
iránt is, amely lehet s lesz.” 
A történész előadásában fe-
lelevenítette: 1888. augusz-
tus 27-én Tóth Artúr javasol-
ta, hogy a város válassza dí-
szpolgárává Kossuth Lajost. 
Az erről szóló oklevelet Ká-
rolyi Gábor vitte el Kossuth-
nak. Ezt követően készült el 
portréja, amely ma is a Vá-
rosházán van, és a feljegy-
zések szerint „egyedüli al-
kotásként az egykori városi 
közgyűlési termet díszítet-
te”. A festményt 1892. szep-
tember 16-án avatták fel.

Ami pedig Velence és 
Kossuth kapcsolatát illeti: 

Magyarország egykori kor-
mányzójának a felesége által 
volt köze a kisvároshoz (ak-
kor még község), ugyanis 
Meszlényi Terézia a telepü-
lés történelmében meghatá-
rozó szerepet betöltő, Velen-
cét a török uralom után újra 
benépesítő meszleni Mesz-
leny (Meszlényi) család sar-
ja volt és együtt sok időt töl-
töttek a tóparton. A Velen-
cei Helytörténeti Egyesület 
gyűjteményének talán leg-
érdekesebb darabja az a táv-
irat, amelyben 1892. szep-
tember 19-én Horváth Pál bí-
ró a helyi képviselő-testület 
megbízásából arról értesíti 
az akkor már 43 éve szám-
űzetésben (1865-től 1894-
ben bekövetkezett halálá-

ig Torinóban) élő Kossuth 
Lajost, hogy a 90. születés-
napját ünneplő egykori kor-
mányzó-elnököt a település 
díszpolgárává választotta.  
További érdekesség, hogy 
a mai Wenckheim-kastély 
előtt állt az a fa, amely alatt 
állítólag Kossuth Lajos so-
kat pihent velencei tartóz-
kodásai során. A „Kossuth 
fa” néhány éve már olyan 
rossz állapotban volt, hogy 
ki kellett vágni, ám nem lett 
az enyészeté, ugyanis egy 
ügyes kezű mester betlehe-
mi figurákat faragott belő-
le, amelyeket minden esz-
tendőben az adventi idő-
szakban lehet látni a város 
ünnepségsorozatán.

 -mátay-

Kossuth: fehérvári festmény, 
velencei feleség

Tavaly tavasszal a Vö-
rösmarty Színházban volt 
a hivatalos európai ősbe-
mutatója Murakami Haru-
ki bestsellerének, a Kafka 
a tengerparton c. mágikus 
történetnek, amit azóta már 
tucatnyi alkalommal tűzött 
műsorára a székesfehérvá-
ri teátrum. Áprilisban szin-
tet lép a darab: a Nemzeti 
Színház meg-hívására az 
ország első számú színpa-
dán is bemutatják Gáspár 
Sándor főszereplésével, Szi-

kora János rendezésében. 
A fővárosi publikum ápri-
lis 5-én 19.00 órakor ismer-
kedhet meg a 25 nyelvre le-
fordított történettel, amit az 
európai (fehérvári) premier 
előtt Amerikában mutattak 
be nagy sikerrel. 

Ami a sztorit illeti: a ti-
zenöt éves Kafka Tamu-
ra elszökik tokiói ottho-
nukból, hogy elmenekül-
jön apja szörnyű oidipuszi 
átka elől. A gyengeelméjű 
Nakata úr nem tud írni-ol-

vasni, de beszél a macskák 
nyelvén és képes fordítani 
az emberi sorson. Kafka és 
Nakata története összefonó-
dik. Álom és valóság, végzet 
és mítosz. Semmi sem az, 
aminek látszik. Ez bizony 
nem egy átlagos darab, ala-

pos gondolkodásra készteti 
a nézőt, mielőtt megérti a 
mű mondanivalóját. 

A darabban tucatnyi 9-10 
éves fehérvári gyermek is 
szerepel, ami további vas-
tapsot érdemel, egyetem-
ben Németh Mariann rende-

zőasszisztenssel, aki ezek-
kel a gyerekkel hatalmas tü-
relemmel foglalkozik, össze-
fogja, terelgeti őket az előa-
dások alatt, amikor éppen 
nincsenek színpadon.

A budapestire egy fehér-
vári előadással hangolnak 
a művészek és a stáb, ápri-
lis 3-án 19.00 órakor a Vö-
rösmarty Színház deszkáin 
játszanak főszerepet az óri-
ásmacskák, Johnny Walker, 
Kafka, Nakata és a többiek. 

 -mátay-

Fehérvári vendégszereplés a Nemzeti Színházban
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Állás-oktatás
4–14. oldal

VT Plasti c Gyártó Kft .
Felvételt hirdet műanyag fröccsöntött 

alkatrész gyártásához
TERMELÉSI MUNKATÁRS munkakörbe

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

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

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

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

Tesztí rás: 2019.04.02. 10 óra
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.  188. sz. épület

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

KOLLÉGÁNKKAL ÚJ IDŐPONTOT!

VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .VT Plasti c Gyártó Kft .
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Új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozíciókra:

Elvárások:  C+E kategóriás

 jogosítvány, GKI kártya, PÁV

Új munkatársak jelentkezését várja az alábbi pozíciókra:

G.E.B.E.

BELFÖLDI 
gépjárművezető

Takarító
Elvárás: tapasztalat irodák takarításában

4, 6, 8 órás munkavégzési lehetőség

Belföldi- és Nemzetközi 
Árufuvarozó Kft.

 jogosítvány, GKI kártya, PÁV

gépjárművezető

4, 6, 8 órás munkavégzési lehetőség

Targoncavezető
Elvárás: targoncavezetői engedély. 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

Feltételek: betöltött 18. életév, tiszta erkölcsi bizonyítvány

JELENTKEZNI:  
allas@gebe.hu • +36-30/868-6189 

8000 Székesfehérvár, Amerikai fasor 3/A-5.

27
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8000 Székesfehérvár, Piac tér 8. 
 +36 22 506 498 I +36 20 967 3093 I www.manatwork.hu

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

OperátOrOkat keresünk 
azOnnali belépéssel székesfehérvárra!

 Jelentkezz,  ha tudod vállalni a három vagy 12 órás  
folyamatos munkarendet!

 Jelentkezz, ha stabil, igényes munkahelyet szeretnél!
 Jelentkezz,  ha szeretnél kiemelt bérezést, 

cafeteriát, havi teljesítmény bónuszt!

27
40

19

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

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

A főnökünkkel való jó kapcsolat kialakítása elengedhetetlen az eredményes 
munkavégzéshez. Mit tehetünk ennek érdekében?

Őszinteség. Nem nehéz 
betartani és mégis a legki-
emelkedőbb olyan tulajdon-
ság, amely megalapozhatja 
a jó főnök és alkalmazott 
közötti kapcsolatot. Min-
den helyzetben őszintének 
kell lenni, ha kényelmetlen 
szituációról van szó, akkor 
is az egyenesség a kulcsa a 
megoldásnak. Az egyenes-
séget minden főnök értéke-
li, hosszútávon egy bizalmi 
kapcsolat alakítható majd 
ki ez által.

Önállóság. Akár kezdők 
vagyunk a szakmánkban, 
akár nem, minden esetben 
tűnjünk magabiztosnak, de 
sose bízzuk el magunkat. 
Sosem szégyen segítséget 
kérni, ha valamiben nem 

vagyunk biztosak. Inkább 
többször kérdezzünk visz-
sza a feladatunkat illető-
en, mintsem hibákat vét-
sünk egymás után. Minél 
önállóbbak vagyunk idővel, 
annál értékesebb munka-
társnak tart majd minket 
felettesünk.

Lojalitás: Elcsépeltnek 
tűnhet, de ez az egyik leg-
fontosabb. Soha ne adjunk 
ki információkat a szak-
mánk aktuális feladataival 
kapcsolatban, és a magá-
néleti dolgokkal is bánjunk 
a lehető legdiszkrétebben. 
A hűség és lojalitás nem 
csak a privát információk-
ra vonatkozik, ha nem va-
gyunk elégedett valamivel 
a munkahelyünkön, inkább 

jelezzük ezt, hogy a főnö-
künknek legyen lehetősége 
megoldást találni.

Pontosság. Banálisnak 
tűnhet, de mégis ez az alap-
ja a jó munkavégzésnek. 
Minden alkalommal, ami-
kor munkába megyünk, fi-
gyeljünk a pontos időben 
történő érkezésre. A pontos-
ság a megbízhatóság alapja, 
ehhez minden esetben tart-
suk magunkat.

Ismerjük el a hibánkat! 
Senki sem tökéletes, mind-
annyian emberek vagyunk 
és dolgozunk, ebben benne 
van a hiba lehetősége. Kezel-
jük őszinteséggel, ha hibá-
zunk, és semmiképp ne há-
rítsuk másra a felelősséget. 
Vállaljuk fel, ha a mi figyel-
metlenségünkből vagy pon-
tatlanságunkból csúszott hi-
ba a munkafolyamatba. 

Minden esetben töreked-
jünk a fent említett tulaj-
donságok és alapelvek be-
tartására és erőfeszítése-
ink meghozzák majd a várt 
eredményt. Amennyiben 
mégsem így történik, gon-
dolkodjunk el azon, hogy ta-
lán nem a megfelelő munka-
helyen töltjük mindennapja-
inkat. Sosem késő váltani, és 
mindig van választásunk, 
hiszen minden munkaadó 
érdeke, hogy jó szakembe-
rekkel dolgozzon együtt. 
(forrás: www.profession.hu)

Szoftverfejlesztő központ épül Budapesten
Csaknem 20 ezer négyzetméteres szoftverfejlesztő központ épül a fővárosban a Sie-
mens-csoporthoz tartozó Evosoft Hungary Kft. számára. A kutatás és fejlesztés nem csupán 
a 2020-as évek társadalmi és fogyasztói igényeire, hanem akár a 2030-as és 2040-es évek 
kihívásaira is segíthet választ adni. A hatemeletes irodaház a Magyar Nobel-díjasok Kuta-
tás-Fejlesztési Park építésének második ütemében készül el. (forrás: www.profession.hu)

Hogyan legyünk jóban a főnökünkkel?

A GIGA 2003 Kft. 
felvételt hirdet

Várjuk azok jelentkezését, 
akiket érdekel a 

fémmegmunkálás! 

OPERÁTOR és 
GÉPKEZELŐ 

Fényképes önéletrajzokat 
a következő e-mail címre várjuk:

hr@giga2003.hu 

 pozíciókba.
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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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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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Nimbusz- 
ANG Kft

Épületgépészeti nagykereskedelemmel 
foglalkozó cég székesfehérvári telehelyére

RAKTÁROS
munkatársat keres.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal info@nimbusz-ang.hu

  egy műszakos 
munkarend

 versenyképes � zetés
  hosszútávú, stabil 

munkalehetőség egy 
folyamatosan 
fejlődő cégnél

Amit kínálunk: Elvárások:
  Targoncavezetői 

engedély, gyakorlat
  önállóság, pontosság, 

megbízhatóság
,,B” kategóriás jogosítvány

  villanyszerelői tapasztalat 
előnyt jelent

22
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A magyar tulajdonú Vajda-Papír Kft . 
hamarosan induló, székesfehérvári 

üzemébe keres
• targoncavezető • kézi csomagoló 

• gépkezelő 
pozíciókba kollégákat!

Gyártsuk együtt otthonaink háztartási termékeit!

Jelentkezés és bővebb információ:

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

Izsa Szilvia, +36 1 283 9390
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•  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. 

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

•   Emelt összegű műszakpótlékok:
40% pótlék 18:00-22:00 óráig
60% pótlék 22:00-06:00 óráig

• 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
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Állások neked, emelt bérrel!
• Gépkezelő vagy operátor
• Kézi beültető
• Kézi anyagmozgató vagy raktáros

+36 80 212 000

27
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LEGYÉL A MUNKATÁRSUNK!
Munkatársakat keresünk bővülő, 

műanyag fröccsöntéssel foglalkozó 
autóipari üzemünkbe KŐSZÁRHEGY-re:

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

M Ű A N YAG F E L D O L G O Z Ó

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

SZERELÉSI OPERÁTOR
2 vagy 3 műszakos munkarendbe

RAKTÁROS-TARGONCÁS

FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ

TÖMBSZIKRA FORGÁCSOLÓ

MÉRÉSTECHNIKUS

TERMÉKMÉRNÖK
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Mi különbözteti meg azokat, akik nagy dolgokat érnek el, azoktól, akik sosem 
merik megvalósítani álmaikat? Van, aki azt mondaná a kreativitás, az intelli-
gencia, a küzdőszellem, a bátorság, van, aki pedig inkább a vakszerencsére 
fogná. A helyes válasz azonban ennél egyrészt sokkal egyszerűbb, másrészt 
talán meglepőbb: a hozzáállásunk.

A legegyszerűbben úgy 
ismerhetjük fel a saját hoz-
záállásunkat, ha elkez-
dünk odafigyelni, hogy 
milyen gondolatok fut-
nak át az agyunkon leg-
először, amikor egy új ki-
hívás előtt állunk. Bizto-
sak lehetünk benne, hogy 
rögzített a hozzáállásunk, 
ha elsőre olyan kétségek 
villannak, mint: „Biztos 
meg tudod csinálni?”„Mi-
lyen kellemetlen lesz, ha 
nem sikerül...”„Lehet, hogy 
nem vagy elég tehetséges 
hozzá.”Amennyiben ez a 
helyzet, tudjuk, hogy vál-
toztatnunk kell a siker ér-

dekében. A legna-
gyobb fegyverünk 
az a tény, hogy 
egyáltalán nem 
muszáj ragasz-
kodnunk a nega-
tív gondolataink-
hoz. Az, hogy ho-
gyan közelítünk 
egy kihíváshoz, 
csak rajtunk múlik. Remek 
gyakorlat, ha minden ön-
korlátozó gondolatunk mö-
gé gyorsan odabiggyeszt-
jük a „még” szócskát! Ez a 
3 betű egy varázsütésre ké-
pes megváltoztatni a hoz-
záállásunkat, konkrétan 
motiváltabbá tesz minket! 

Például:„Sajnos nem beszé-
lek angolul. Még.”„Nem tu-
dom használni ezt a számí-
tógépes programot. Még.”3 
betű, és a rögzített hozzá-
állásunkat egy csapásra át-
fordítottuk fejlődő hozzá-
állássá! (forrás: www.pro-
fession.hu)

Minden csak 
hozzáállás kérdése



      2019. március 28.Székesfehérvár és körzete Szuperinfó8

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

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

RENDELKEZEL ALAPFOKÚ MŰSZAKI 
ISMERETEKKEL ÉS MÉRÉSTUDÁSSAL?

 Ha a válaszod IGEN, jelentkezz azonnal!

Jelentkezz az alábbi elérhetőségeken:

 Ha a válaszod IGEN, jelentkezz azonnal!Olyan munkahelyet 
keresel, ahol 

megbecsülik a 
munkádat?

TUDOD VÁLLALNI A 6+2-ES 
FOLYAMATOS MUNKARENDET?

Székesfehérvári fémipari partnercégünkhöz keresünk munkatársakat!
Amit kínálunk: kiemelt bérezés, cafeteria, ingyenes céges járatok 

vidékről, hosszú távú munkalehetőség

Akár pályakezdő is lehetsz!

27
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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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SÁRKERESZTESI 
partnerünkhöz 

keresünk
alkalmi munkavállalókat

bETaníToTT 
munKÁRa

munkavállalókat alkalmi munka 
keretében, két műszakban!

amit kínálunk:
-  azonnali  

munkába állás
-  Hosszútávú 

munkalehetőség
Regisztrált álláskeresői 

státusz előnyt jelent!
Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, a pozíció 
megjelölésével lehet a 

melitta.ducsai@opuswork.eu 
e-mail címen. Érdeklődni a 

06 70/630-1230 vagy a
 06 22/500-600 számon lehet.

27
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ELVÁRÁSOK:
•  8 általános iskolai végzettség
•   3 műszakos, 8 órás vagy 4 

műszakos 12 órás munkarend 
vállalása

•   Termelő üzemben szerzett 
tapasztalat

AMIT AJÁNLUNK:
•  Versenyképes juttatási csomag
•   Elérhető havi bér túlóra nélkül 

akár:
- bruttó 340.000 Ft/ hó
 (8 óra, 3 műszak)
- bruttó 362.000 Ft/hó
 (12 óra, 4 műszak)
(alapbér, műszakpótlék, 
munkaköri bónusz, Gealan 
plusz prémium)

•   Munkába járás 100%-os térítése 
(helyi lakosoknak is)

•  Munkatárs ajánlási rendszer:
   - bruttó 50.000 Ft - 150.000 Ft
•   Javaslattételi rendszer anyagi 

ösztönzéssel
•   Családias, barátságos 

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

csapatépítő programok
•  Fejlődési lehetőség

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

A német Gealan Holding cég-
csoport 1985 óta fejleszt és 
gyárt műanyagipari terméke-
ket, több mint 500 hozzáértő 
és kompetens munkavállaló 
és a fejlett ipari gépparkja 
segítségével. Székesfehérvá-
ri telephelyünk folyamatos 
fejlődése és bővülése követ-
keztében  szeretnénk  jelen-
legi  csapatunkat lelkes, lojális 
munkatársakkal növelni. Ha 
szeretne egy stabil jövőképű, 
hosszútávú munkalehető-
séget, családias, igényes  
környezetet  kínáló  munka-
helyen dolgozni, akkor várjuk 
jelentkezését az alábbi állá-
sok betöltésére: 

ÖNT KERESSÜK!

Operátor
 

 

Munkavégzés helye: 
8000 Székesfehérvár, 
Holland Fasor 4. 

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

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

27
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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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Inter Horse Truck Kft.  
lébényi telephelyű felépítmény
gyártó cég, munkájára igényes, 
gyakorlott munkatársat keres 

felépítménygyártó munkakörbe,
hosszú távra. 

Amit nyújtunk:
– magas jövedelem 
– útiköltségtérítés 
– szálláslehetőség

Érdeklődni:
a 06-30/956-6321 
telefonszámon lehet.

www.interhorsetruck.eu

27
37

97

Hirdessen 

Ön is 
nálunk!
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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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SzékeSfehérvári 
partnerünkhöz 

keresünk
alkalmi munkavállalókat

betanított 
öSSzeSzerelői 

munkakörbe

amit kínálunk:
-  azonnali  

munkába állás
-  hosszútávú 

munkalehetőség
-  állandó délelőttös 

műszak
Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, a pozíció 
megjelölésével lehet a 

melitta.ducsai@opuswork.eu 
e-mail címen.

érdeklődni a 70/630-1230 
számon lehet.
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www.treningstudio.hu

Induló tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

ÉRETTSÉGIZETTEKNEK:

·  Munkavédelmi 
technikus

ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEKNEK:

· Hegesztő (AWI,CO)
·  Targoncavezető
·  Emelőgépkezelő
·  Földmunkagép 
kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK

26
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TRÉNING STÚDIÓ KFT
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: (22) 379-604, (22) 327-503

Mobil:(20)9838-022
treningstudio@treningstudio.hu

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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Inter Horse Truck Kft.  
felépítmény gyártó cég,

 lébényi telephelyére,  
1 fő munkatársat keres, hosszú távra. 

Hagyományos forgácsoló gépen gyakorlattal 
rendelkezik (maró-, és csúcseszterga gép)

Amit nyújtunk:
– magas jövedelem
– szálláslehetőség
– útiköltségtérítés 

Érdeklődni:
a 06-30/956-6321 
telefonszámon lehet.

– útiköltségtérítés 
www.interhorsetruck.eu

27
37

90

S-Metal Line Kft. keres 
székesfehérvári

lakatosokat, 
hegesztőket

Fehérvári 
munkavégzésre.

Tel.: 06-30-985-4546
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ÁLLÁST KERESEL VAGY VÁLTANÁL 
EGY JOBBRA? NÁLUNK A HELYED!

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

Nagy múltú partercégünknél folyamatos 
felvételi lehetőségek az alábbi pozíciókban:

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

HENGERMŰI MUNKÁS,
ÖNTŐ-OLVASZTÁR, TARGONCÁS, 
DARUKEZELŐ, FÉMIPARI GÉPKEZELŐ

EGY JOBBRA? EGY JOBBRA? EGY JOBBRA? 
Nagy múltú partercégünknél folyamatos Nagy múltú partercégünknél folyamatos 
felvételi lehetőségek az alábbi pozíciókban:

HENGERMŰI MUNKÁS,
ÖNTŐ-OLVASZTÁR, TARGONCÁS, 
DARUKEZELŐ, FÉMIPARI GÉPKEZELŐ

Lehetsz 
akár 

pályakezdő 
is!
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Közel 400 millió forin-
tos európai uniós támoga-
tásból növeli kapacitását a 
soltvadkerti cég. A vállalat 
két csarnokkal és új, inno-
vatív eszközökkel bővíti ás-
ványvízgyártó kapacitását. A 
Phoenix-Drink Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. a Gazda-
ságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program támoga-
tásának, valamint az Euró-
pai Regionális és Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásának 
köszönhetően kezdhet bele 
a beruházásba.Az október 
végéig tartó projekt során két 
ásványvíz-gyártó csarnokot: 
egy csomagoló és osztályo-
zó, valamint egy előkészítő 

és töltőcsarnokot építenek 
meg. A villamosenergia-fel-
használás költséghatékony-
ságára is figyelnek a fejlesz-
tés során, ezért napelemes 
rendszert építenek ki, amivel 
hozzájárulnak a fenntartha-
tó fejlődéshez és a megújuló 
energiák hasznosításához. 
(forrás: www.profession.hu)

Kapacitásbővítés Soltvadkerten
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VIDEOTON EAS Elektronikai Szerelő 
Gyártó és  Szolgáltató Kft. 

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Előny:
•  Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
Feladatok:
•  Elektromos javítások, hibaelhárítások elvégzése tesztereken,

 a biztonságtechnikai előírások fi gyelembevételével
•  Teszterek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése, 

karbantartások elvégzése

Elvárások:
· 8 általános iskolai végzettség
· 3 műszakos munkarend vállalása
· önálló, precíz munkavégzés
·  alapfokú felhasználói számítógépes 

ismeret

Munkavégzés helye:  Székesfehérvár, Berényi út 72-100. Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal a következő 
e-mail címen: humanpolitika@veas.videoton.hu, tel.: 06 22 533-805, 06 22 554-094

Új gyártócsarnok,
 biztos háttér!

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

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ MŰSZERÉSZ

OPERÁTOR/ÖSSZESZERELŐ/
SMD GÉPKEZELŐ

RAKTÁROS

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

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 
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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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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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Egy felmérés alapján 
Finnország a világ legbol-
dogabb országa. Az itt élők 
nyugodtak és vidámak, él-
vezik az életet egy prog-
resszív, technológiailag fej-
lett társadalomban anél-
kül, hogy mindennek túl 
nagy jelentőséget tulajdo-
nítanának. A finnek 
elképesztő módon 
ráéreztek, tudják, 
hogy a természe-
tet elválaszthatat-
lanul az életünk 
részévé kell tenni. 
Amikor mások terápi-
ára járnak, a finnek felve-
szik a gumicsizmájukat és 
csatangolnak egy jó nagyot 
az erdőben. Fantasztikusan 
hangzik, ugye? Amennyi-
ben valaki meg szeretné 

tudni a finnek boldogsá-
gának titkait, az egy izgal-
mas és egyben tanulságos 
utazáson vehet részt. A Vi-
sit Finland által szervezett, 
„ Rent A Finn” elnevezésű 
projektbe bárki benevez-
het.A szerencsés kiválasz-
tottak három napig élvezhe-

tik a finn házigazdák 
szeretetét, mely so-
rán bepillanthatnak 
az ott élők minden-
napjaiba és ízelítőt 

kaphatnak boldog-
ságuk egy szeletéből, 

a belső nyugalomból. 
Minden utazási és szállás-
költséget fedeznek, cserébe 
vállalni kell a projekt kap-
csán készülő filmben való 
részvételt. (forrás: www.
sokszinuvidek.hu)

Várnak a finnek, pályázz, 
utazz ingyen és tanulj 
boldogságot tőlük

Üde, bájos és 
rendkívül sokoldalú 
gyógynövény az 
ibolya

Az ibolya virága és gyö-
kere víz és hashajtó, ezért 
szokták ajánlani méreg-
telenítő kúrát végzőknek, 
ehhez azonban nagyobb 
mennyiséget, napi 3-4 csé-
szényit kell inni belőle. Fer-
tőtlenítő hatása jót tesz a 
túlterhelt emésztőrendszer-
nek.Hasznos lehet még az 
ibolya a szív-és érrendszeri 
problémákkal küzdők szá-
mára is, mivel szabályoz-
za a vérnyo-
mást. (forrás: 
www.sokszi-
nuvidek.hu)
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TAVASZI PEZSGÉS

1+1 
kuponakció újra!

Vágja ki a szelvényt, és fürödjön, szaunázzon 
kedvezményesen az Árpád Fürdoben!

„
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Életmód

CERAGEM MASSZÁZSÁGY ÉS 
BIOPTRON LÁMPA HASZNÁLATÁVAL.

GERINC- ÉS FÉNYTERÁPIA

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁS: GERINCNYÚJTÓ DENEVÉRPAD!

27
40

63

HEGE HEGE HEGE 
GOLDGOLDGOLD

ékszerüzlet
ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAK TAGJA.

Székesfehérvár, Távírda u. 2., 22/399-428
       Hege Gold Ekszeruzlet       Hege Gold Ekszeruzlet

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

Minőségi ékszerek, garanciával.
Hege Gold: a hozzád illő ékszer.
Minőségi ékszerek, garanciával.

Szerelem, házasság? Igen! 
Válaszd ki a tökéletes karikagyűrűt!

A Hege Gold ékszerüzletben 
hetente megújuló egyedi 

darabokkal várunk.

27
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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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-20%-20%-20%
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Köztéri kincseink: Békás kút
Alkotó: Bory Jenő
Székesfehérvár, Rákóczi út 28.

Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics 
András arról adott ki tájékoztatást, hogy a város 
Közgyűlése a Székesfehérvári Törvényszékre, a Szé-
kesfehérvári Járásbíróságra és a Székesfehérvári 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra választ az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének döntésében 
megállapított számú ülnököt. 

A bírósági ülnök jelölésére 
jogosultak és az ülnökökkel 
szembeni feltételek eltérőek 
attól függően, hogy milyen 
eljárásban történő közremű-
ködésre történik a választás.

Az ülnököket a bíróság il-
letékességi területén lakó-
hellyel rendelkező nagyko-
rú magyar állampolgárok, 
a bíróság illetékességi terü-
letén működő helyi önkor-
mányzatok és az egyesüle-
tek – a pártok kivételével – je-
lölhetik.  A közigazgatási és 
munkaügyi bíróság ülnökeit 
elsősorban a munkavállalók 

és munkaadók érdek-képvi-
seleti szervei jelölik. A fiatal-
korúak büntető ügyében el-
járó bíróság pedagógus ülnö-
keit a bíróság illetékességi te-
rületén működő alapfokú és 
középfokú nevelési-oktatási 
intézmények tantestületei je-
lölik.  A fiatalkorúak büntető 
ügyében eljáró bíróság nem 
pedagógus ülnökeit az egye-
sületek, a foglalkozásuk sze-
rinti érdek-képviseleti szer-
vek, valamint a jogszabály-
ban meghatározott munka-
körben foglalkoztató, vagy 
korábban foglalkoztató szer-

vezetek jelölik. Április 12-ig 
adhatók le a bírósági ülnöki 
jelölések és a jelölések elfoga-
dását megerősítő nyomtatvá-
nyok. Az ülnök jelöléséről és 

a jelölés elfogadásáról szóló 
nyomtatványok letölthetőek 
a város honlapjáról, a www.
szekesfehervar.hu  lapon In-
formációk/Bírósági ülnök-

választás 2019 címszó alatt. 
Ugyanitt megtalálható az ül-
nökválasztásról, az ülnökök 
jogairól, kötelezettségeiről 
szóló tájékoztató is.  -mátay-

Április 12-ig keresnek bírósági 
ülnököket

A szlovákok (és az ide-
genbeli 0-2) után az Eb-se-
lejtezőket egy nyögvenye-
lős, 2-1-es Azerbajdzsán 
elleni győzelemmel kezdő 
Horvátország volt a magyar 
labdarúgó-válogatott riváli-
sa a kontinentális kvalifiká-
ciós sorozat második köré-
ben. Az aranylabdás Mod-
riccsal, valamint a szintén 
világklasszis Rakiticcsel és 
Perisiccsel felálló alakulat 
annak dacára sem tudott a 
mieink fölé kerekedni, hogy 
egy védelmi megingást ki-
használva Rebic révén ha-
mar előnyhöz jutottak. A 
rendkívül lelkes és motivált 
magyar csapat a 34. percben 
Szalai találatával egyenlí-
tett, majd a hajrában, a 76. 
minutumban a Vidi közép-
pályása, az egész meccsen 
remekül játszó Pátkai Máté 

a világraszóló meglepetést 
jelentő győztes gólt is meg-
szerezte, s ezzel a 2-1-es si-
kerrel versenyben maradt a 
továbbjutásért.

 Az eredmény mellett so-
katmondó adat, hogy a 90+8 
perc alatt a világ egyik leg-
jobbjának igazán nagy hely-
zete sem akadt a Rossi-csa-
pat ellen. Szinte hihetetlen, 
de igaz: a lesajnált, több-

nyire jogosan kritizált ma-
gyar labdarúgó-válogatott 
tétmeccsen 2-1-re legyőz-
te a vb-ezüstérmes Hor-
vátországot és két kör után 
ugyanúgy 3 ponttal áll cso-
portjában, mint a walesiek-
től 1-0-ás vereséget szenve-
dő szlovák, horvát és walesi 
csapat. Folytatás júniusban 
Azerbajdzsán és Wales el-
len.  -mátay-

A Vidis Pátkai góljával vertük a 
vb-ezüstérmest!

Pátkai, a Vidi játékosa lőtte a győztes gólt

A „Találd fel a jövőt!” STEM 
témájú programja középisko-
lásokat szólított meg és ösz-
tönzött kreatív gondolkodás-
ra, csapatmunkában való 
együttműködésre. Az egész 
napos megmérettetés során a 
35 fiatalnak a 2028-as olimpia 
közlekedésére kellett tervet 
készíteniük – ebben a legjobb 
a Széchenyi István Műsza-
ki Szakgimnázium csapata 
volt, ők képviselik majd Fe-
hérvárt és Magyarországot 
májusban a brüsszeli fordu-
lón. A STEM témájú, közép-
iskolásokat megszólító pro-
jektet a Junior Achievement 
Magyarország és az Arconic 
Alapítvány közösen indítot-
ták el. A programban fontos 

helyet kapott a természettu-
dományos tárgyak, a mate-
matika és a mérnöki kész-
ségek mellett az is, hogyan 
hasznosíthatják a résztvevők 
a megszerzett készségeket a 
munkaerőpiacon, illetve ho-
gyan kereshetnek konstruk-
tív megoldásokat a jövő prob-
lémáira. A verseny győztese 
a Széchenyi István Műszaki 
Szakgimnázium egyik csa-
pata lett, Hunka-Rostaházi 
Eszter tanítványai: Fazekas 
Bence, Győri Dominik, Ko-
vács Bence és Nyiri Bálint. 
Ők képviselik a várost és az 
országot Brüsszelben május 
6-7-én a nemzetközi megmé-
rettetésen. (forrás: szekesfe-
hervar.hu)

Találd fel a jövőt 

Magazin
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Az Európai Közlekedés-
rendészeti Szervek Háló-
zata, a TISPOL kezdemé-
nyezéséhez csatlakozva a 
magyar rendőrség 24 órás 
összeurópai sebességelle-
nőrzést – úgynevezett Spe-
edmarathont – végez ápri-
lis 3-án reggel 6 órától. Az 
eddigi akciókhoz hasonló-
an a rendőrség az ellenőr-
zési helyek kijelölése so-
rán a lakosság véleményét 
is szeretné figyelembe ven-
ni, ezért idén is javaslatokat 
vár arra vonatkozóan, hogy 
az említett időszakban hol 
kerüljön sor sebességelle-
nőrzésre. Az állampolgárok 
javaslatait a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság erre 
a címre várja: speedmarat-
hon@fejer.police.hu. A la-
kosság jelzései alapján, a 
javasolt helyszínek adott-
ságainak ismeretében a me-
gyei rendőr-főkapitánysá-
gok 2019. április 1-ig jelö-
lik ki a pontos helyszíne-
ket és időpontokat, amely-
ről az ORFK Kommunikáci-
ós Szolgálat a nyilvánossá-
got tájékoztatja. Az elmúlt 
évek tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy a rendőrség ál-
tal a 24 órás Speedmarat-
hon alatt ellenőrzött jármű-
vezetők 95%-a az előírások-
nak megfelelően választotta 
meg haladási sebességét. 

A Speedmarathon ötletét 
nyolc évvel ezelőtt a német 
Észak-Rajna-Vestfália szö-
vetségi állam dolgozta ki. 
Itt a közösség embereit fel-
kérték, hogy szavazzanak 
arra a helyre/helyekre ahol 
sebességellenőrzést szeret-
nének. A német ötletet nagy 
lelkesedéssel fogadták, és 
hasonlóan az elmúlt évek-
hez ebben az évben is va-
lamennyi TISPOL-tagállam 
alkalmazza. Az ellenőrzés 
ideje alatt, 2019. április 
3-án 6 órától 2019. április 
4-én 6 óráig, ténylegesen 
24 óra időtartamban a ren-
delkezésre álló valameny-
nyi Komplex Közlekedési 
Ellenőrzési Pont haszná-
latban lesz. A 24 órás Spe-
edmarathon csak az egyik 
összetevője annak a stra-
tégiának, melynek a célja 
a halálos balesetek számá-
nak csökkenése és Európa 
útjainak biztonságosabbá 
tétele.  -mátay-

A gyorshajtókra fókuszálnak

 Bár az első öt meccsen 
hatalmas küzdelemre kész-
tette és kétszer le is győzte 
az osztrák bázisú regioná-
lis jégkorong liga, az EBEL  
negyeddőntőjében a Fehér-
vár AV19 a mezőny leggaz-
dagabb, egyik legerősebb ke-
rettel rendelkező klubját, a 
Red Bull Salzburgot (amely 
nem mellékesen az el-múlt 
másfél évtized legeredmé-
nyesebb csapata is ennek a 
mezőnynek), a hatodik mecs-
csen kiütközött a fáradtság 
a Volán hokisain, így 6-1-re 
kikapott és kiesett. 1-3-ig 
volt esély arra, hogy szoros 
legyen a vége, netán fordít-
son a fehérvári alakulat, ám 

az utolsó harmad közepén 
1 perc alatt két gólt kapott, 
ami végképp megpecsételte  
a sorsát. Összességében min-
den dicséretet megérdemel 
Hannu Järvenpää együttese, 

mert 4 év után újra bejutott a 
rájátszásba, az alapszakaszt 
a 6., a közép-szakaszt pedig a 
4. helyen zárta, ami az eddigi 
legjobb szereplése az EBEL-
ben. Most jöhet némi pihenő, 

ami azonban csak a csapat 
kisebbik felét érinti, ugyan-
is a keret többsége az áprili-
si világ-bajnokságra készül 
a magyar, illetve a szlovén 
válogatottal.  -mátay-

Salzburgban ért véget a 
Volán szezonja

A Salzburg nagyon nehezen törte meg a Volánt

Újabb rangos viadalon 
szerepeltek kiválóan a Var-
kocs György Box Klub tehet-
séges ökölvívói. Turós Ar-
nold tanítványai a 11. Sza-
lacska kupán vettek részt 
Nagyberkiben, ahol a ring-
be szálló öt fehérvári spor-
tolóból hárman megnyerték 
súlycsoportjuk küzdelme-
it, de a másik két harcos is 
éremmel térhetett haza a 
somogyi megmérettetésről. 
A győztesek: Németh Zsolt, 
Major Milán és Lénárt Péter.

 -mátay-

Varkocs: öt 
versenyző, öt érem

Lénárt Péter a dobogó tetején

Szórakozás biztonsággal - megalakult a 
fehérvári egyesület 2. rész

- A szórakozás mindig az 
élményről szólt, ez nem vál-
tozott, ahogy az sem, hogy 
az, ki mit szeret, nevelte-
tés, genetika kérdése. Én to-
vábbra is koncert-orientált 
vagyok, de azért beleszok-
tam szagolni a mai minimál 
zenei stílusba - de nem na-
gyon értem. Sokan mások 
pedig igen. Ízlésről nem vi-
tatkozunk, ezt megtanul-
tam húsz év alatt. Ahogy 
azt is, hogy drog ez utób-
bit találja meg inkább, s no-
ha a lüktetés, az energia vi-
szi előre a minimált is, de 
hogy reggelig ezt hogy le-
gyen bírni, más kérdés… 
A mi felelősségünk, hogy 
a következő generáció ne 
nyomorodjon bele azokba 
a lehetőségekbe, amelyek 
elé kerülnek. Vagyis a drog-
ba. S hogy mit látunk kivi-
telezhetőnek? Azt, hogy a 
klubok környékét megtisz-
títsuk a hatóságok segít-
ségével a dílerektől. Ez az 
egy dolog érdekel minket, 
az emberekért ugyanis nem 
tudunk felelősséget vállal-
ni. Szerencsére „vénségünk-
re” lett olyan kapcsolati tő-
ként, hogy a rendőrség és 
a katasztrófavédelem is el-
ső szóra mellénk állt. Tud-

ják ugyanis, hogy ezzel az 
ő munkájukat is segítjük.

Az egyesület vállalható 
feltételeket szab a csatlako-
záshoz, amelyet mindenki-
nek érdemes meg is tenni, 
aki a szórakoztatóipar legá-
lis bevételi forrásaiból akar 
megélni, vélekedik Kovács 
Antal. Ha mindenki csat-
lakozik, látványos eredmé-
nyekre számítanak.  str

Kovács Antal az egyesület 
ötletgazdája  Fotó: a szerző

1. Együttműködés a hatóságok 
által lefolytatott eljárások során, 
munkájuk segítése, folyamatosan 
kapcsolattartás.

2. Házirend alkalmazása össz-
hangban a hatályos jogszabályok-
kal (23/2011. (III.8.) Korm. rendelet). 
A házirend közzététele a helyszí-
nen és online.

3. Az értékesített étel- és ita-
láru származásának, összetevői-
nek 100%-os követhetősége.

4. Fémdetektor alkalmazása a 
beléptetésnél.

5. A rendezvény ideje alatt 100 
vendégenként min. 1 fő biztonsá-
gi őr alkalmazása.

6. Minimum négyzónás, inter-
neteléréssel rendelkező kamera-
rendszer üzemeltetése.

7. Megkülönböztető jelzés 
használata (karszalag, jegy) a 18 
év alatti vendégeknél.

8.  A befogadóképességtől füg-
getlenül olyan beléptető rendszer 
alkalmazása, amely bármely pil-
lanatban alkalmas a létesítmény-

ben tartózkodó létszám pontos 
megjelenítésére.

9. Valamennyi szabadba nyíló, 
menekülés szempontjából figye-
lembe vehető ajtó a menekülés 
irányába nyíljon és pánikzárral le-
gyen felszerelve.

10. A menekülésre figyelembe 
vehető kijáratok felett minden-
hol saját akkumulátorral rendel-
kező, világító kivitelű biztonsági 
jelzés legyen.

11. Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat követelményei sze-
rint meghatározott tűzoltó készü-
lék darabszám felett, a szabad-
ba vezető kijáratok mellett kerül-
jön elhelyezésre egy-egy tűzoltó 
készülék.

12. A teljes személyzet része-
süljön félévente egy alkalommal 
tűzvédelmi oktatásban és a tűzri-
adó terv gyakorlása is féléves idő-
közönként történjen meg.

13. Évente egy, drogpreven-
cióval kapcsolatos esemény 
megtartása.

Az egyesület minősítési rendszerének feltételei:
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

Festékcentrum, Szfvár., Deák F. u. 21., Tel.:  22/340-816 • www.albafess.hu
Festék Áruház, Szfvár., Móri út 50., Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
E-mail: albafess@t-online.hu • Nyitva: H–P.: 7.30-17.00-ig, Szo.: 7.30-12.00-ig
Festékbolt, Polgárdi, Deák F. u. 7., Tel./Fax: 22/576-118, Ny.: H–P.: 7.30-17.00-ig, Szo.: 7.30-12.00-ig
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.Minden Maston Spray Color 400ml  
kedvezménnyel 
kapható üzletünkben.-10%

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kívánunk 

minden 
Kedves Vásárlónknak!

Supralux Universal Aqua vizes zománc 0,75L  2390 Ft  (3186,6/L)

Cellkolor Brill mf. fehér zománc 0,75L  2230 Ft (2973,3/L)

Supralux Universal Aqua vizes zománc 0,75LSupralux Universal Aqua vizes zománc 0,75LSupralux Universal Aqua vizes zománc 0,75LSupralux Universal Aqua vizes zománc 0,75L (3186,6/L)Supralux Universal Aqua vizes zománc 0,75LSupralux Universal Aqua vizes zománc 0,75LSupralux Universal Aqua vizes zománc 0,75LSupralux Universal Aqua vizes zománc 0,75LSupralux Universal Aqua vizes zománc 0,75L  2390 Ft    2390 Ft  Supralux Universal Aqua vizes zománc 0,75L

27
40

76

www.modulablak.hu
8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 45., Tel/Fax: 06-22 310-426 Mobil: 06/20 512 5016

AJTÓ VAGY ABLAK?
AKKOR MODULABLAK!

MINŐSÉGI MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

RÖVID HATÁRIDŐVEL EGY
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KEDVEZMÉNY
30%10 ÉVES

MÚLTÚ CÉGTŐL!
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22 millió fát ültetnek el tavasszal Magyarországon
A mostani tavaszi időszakban 22 millió facsemete elültetésével járul hozzá a kormány a magyar erdők 
fenntartásához, mondta el Nagy István agrárminiszter csütörtökön Kismaroson. Az erdők világnapja 
alkalmából rendezett ünnepségen arról is szó esett, hogy a facsemeték elültetése 2000-2500 hektár-
nyi erdőterületet jelent. Az idei évben már 4800 hektárnyi erdőterület telepítésére adtak engedélyt és 
jelenleg elbírálás alatt van még 1200 hektárnyi erdőt lefedő kérelem. (forrás: sokszinuvidek.24.hu)

 A közeljövőben várhatóan 
a hőszigetelés lesz a sláger-
téma az építkezők körében. 
Az idén még csak a hatósági 
épületekre bevezetett új, az 
eddigieknél jóval szigorúbb 
épületenergetikai szabályo-
zás ugyanis 2021-től 
már minden építke-
zést érint, aminek 
a kulcsátadása ez-
után a dátum után 
várható. Ilyen 
építkezésből pedig 
már ma is jó pár 
van folyamatban, 
tekintve, hogy egy-
egy épület kulcsrakész 
kivitelezése egy-másfél évig, 
vagy még tovább is eltart. A 
Magyarországi EPS Hőszige-
telőanyag Gyártók Egyesü-
lete (MEPS) évek óta folytat 
ismeretterjesztő kampányt 
az energiatudatosság jegyé-

ben, s idén március 20. és 
április 20. között a fogyasz-
tók széleskörű lekérdezésé-
vel jár utána, hogy milyen 
ismeretekkel rendelkeznek a 
szabályozás változásairól és 

a hőszigetelés témájáról. A 
szigorúbb szabályok 

hátterében az áll, 
hogy az Európai 
Unió részben 
környezetvé-
delmi, részben 
energiagazdál-
kodási megfon-

tolásból célul tűz-
te ki az összes ener-

giafogyasztás 11 szá-
zalékos csökkentését. A tö-
rekvés az egyik legfontosabb 
eleme az elvárás, hogy 2020. 
december 31-től valamennyi 
új épület közel nulla energi-
aigényű legyen.  (forrás: la-
kaskultura.hu)

Elvárás lesz a közel nulla 
energiafelhasználásTökéletes tárolása a lencsének, 

babnak vagy akár a tésztának. 
Vágd le egy széles szájú flakon te-
tejét, csavard le a kupakot. Töltsd 
meg a zacskót, amivel szeretnéd, 
majd húzd át a flakon alsó részén 
a zsákot. Már csak rá kell csavarni 
a kupakot. (forrás: ripost.hu)

Tárolási tipp
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VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEMKIS- ÉS NAGYKERESKEDELEMKIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.
Nyitva: H-P: 8-1630, Szo: 8-12. Tel: 22/747-660, 06-70/423-0060

szekesfehervar@vasanyag.hu • www.vasanyag.hu

Kengyelek 
legyártása, 

méretre vágás, 
házhoz szállítás.

Vasanyagok, bádogos termékek, 
fonatok széles választékával 
várjuk kedves Vásárlóinkat!
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•  kerti vetőmagok
• növényvédő szerek
• műtrágyák
•  kerti szerszámok
•  fóliák, 
•  kötőelemek, zárak, vasalatok
• vágás- és csiszolástechnika
•  láncok, kötelek
8000 Szfvár., Balatoni u. 77.  Tel.: 22/336-564
Nyitva tartás: H-P: 7:00-16:00 Szo.: 8:00-11:00
www.somogyitrade.hu

Somogyi Trade Kft. 
Csavar és Gazdabolt
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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
25
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Serfőző Kertészet
Bánáti Kert Bt

Tekintse meg a különleges, 
bársonyfekete petúniát 
,,kertjének, balkonjának éke lehet

,,
!

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

Muskátlik és balkonnövények, valamint zöldségpalánták 
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
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Itt a tavasz, irány a szabad levegő! És hogy minél jobban élvezd is az ott lé-
tet, teremts magadnak idilli környezetet hozzá, bármekkora tered is legyen. 
Kis kertek, nagy ötletek – legyen ez az idei jelszó.

A kis kertek legnagyobb 
bája éppen személyes voltuk-
ban rejlik. Garantált bennük 
az egymásra figyelés, az in-
timitás és a közvetlenség. És 
még valami: a tér maximális 
kihasználása. Mert legyen 
szó esztétikáról vagy prakti-
kumról, a kis kertektől min-
dig sokat lehet tanulni. Most 
mégis mi szeretnénk tanítani 
nekik – pontosabban büsz-
ke tulajdonosaiknak – né-
hány friss fogást.Ha a leg-
többet akarod kihozni szű-

kös kertedből, célozd meg 
a harmonikus sokszínűsé-
get. Ez annyit tesz, hogy úgy 
válogatod össze a benne ta-
lálható elemeket, hogy azok 
például színükben eltérőek, 
anyagukban viszont meg-

egyeznek (vagy épp fordít-
va).  Felejtsd el a klasszikus 
virágtartókat. Sokkal vagá-
nyabb egy függőleges meg-
oldás, melyen egy-egy rög-
zített vaskarika segítségé-
vel egymás alá helyezheted 
a cserepeket. Akár csökkenő 
nagyságrendben is… Viszont 
soha ne feledkezz el a plafon-
ról (terasz) – ez aranyszabály 
a lakberendezésben. Kis te-
rek esetében pedig az egyik 
legtöbbet érő tanács. Ha ke-
vés a helyed a kertben, ter-

jeszkedj felfe-
lé. Például – ha 
fedett négyzet-
méterekről van 
szó – plafonba 
rögzített kam-
pókkal, vagy – ha 
nem – két oszlop 
közé kifeszített kö-
téllel, melyekre bár-
mit felakaszthatsz. 
Szűkös kertben sem le-
hetetlen kertészkedni, ha 
megtalálod a módját. Példá-
ul egy ilyen zsebes ültető-
vel. A klasszikus “sok jó kis 
helyen is elfér” iskolapéldá-
ja. (forrás: otthonokesmeg-
oldasok.hu)

Kis kertek, nagy ötletek
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KÉSZPÉNZES
AUTÓFELVÁSÁRLÁS!

Gyorsan, helyben itt!

U27 autóudvar • Új Csóri út 27. • 70/540-8354 • http://eladomakocsim.hu

ELADNÁ AUTÓJÁT?
Készpénzért megvásároljuk azonnal, kérje árajánlatunkat. 

Olcsó, és drága autóval, ritka modellekkel is bátran keressen minket!
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SZÉKESFEHÉRVÁR, APATINI U. 1/ASZÉKESFEHÉRVÁR, APATINI U. 1/A
M Á R  3 5  É V E  Ü G Y F E L E I N K É R T !
 OLAJCSERE, FÉK- ÉS FUTÓMŰJAVÍTÁS,
 GÉPJÁRMŰ DIAGNOSZTIKA,
 MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
 VIZSGÁZTATÁS, GUMISZERELÉS.VIZSGÁZTATÁS, GUMISZERELÉS.

Fugli  Pál

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

HELYBEN!

VIZSGÁZTATÁS, GUMISZERELÉS.VIZSGÁZTATÁS, GUMISZERELÉS.
Fugli  PálFugli  Pál

Tel.: 06 (22) 784-784
+36 (20) 508-0180

e-mail: fuglikft@gmail.com
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•  MEGVÁRHATÓ 
Műszaki vizsgáztatás

•  MEGVÁRHATÓ 
Eredeti ség vizsgálat

•  Gyorsszerviz
•  Olajcsere
•  Járműdiagnoszti ka
•  Motordiagnoszti ka
•  Vezérlőegység vizsgálat
•  Motorjavítás
•  Dízel diagnoszti ka
•  Futómű javítás
•  Fékvizsgálat
•  Lengéscsillapító vizsgálat

Márkafüggetlen autószerviz Bosch garanciával

CAR-MAN GARAGE BT.
8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 32.
Tel.: 22-505-424, 06-20-5303-204

Nyitva: H-P: 8-17.
E-mail: carman@freemail.hu
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Négykeréken
Ha süt a nap az égen, kinyílik az ember lelke is. Van, aki ilyenkor kirándulni 
megy, és akad, aki a kiskertbe.  Az egyiket a természet csodája, a másikat 
a tél áldozatául esett, száraz növények égetése élteti. 

Vannak azonban azok, 
akik azért boldogok, mert 
végre didergés nélkül fog-
lalkozhatnak az autóikkal. 
Meleg vizes vödör a kézben, 
mellette sampon, puha kefe, 
mikro szálas kendők, és in-
dulhat a tavaszi átállás.

Ennek fontos része, hogy 
ha tartósan 7 fok felett van 
az átlaghőmérséklet, akkor a 
téli gumikat cseréljük le nyá-
rira, mert ha téli abroncsok-
kal vezetünk a melegebb 
napokon, a gyengébb ta-
padás miatt megnő a fékút 
és nehezebbé válik a kocsi 
irányíthatósága. Mielőtt fel-
tesszük a nyárit, ne csak azt 
ellenőrizzük, hogy megfe-
lelő-e a profilmélység, ha-
nem az abroncsok életkorát 
is. Aki biztosra akar menni, 

annak érdemes szervizben 
elvégeztetni egy teljes át-
vizsgálást és klímatisztítást 
is. Utóbbit speciális szerek-
kel magunk is elvégezhetjük. 
Takarítsuk le az ablaktörlő 
lapátokat is, és ha csíkosan 
törölnek, cseréljük ki őket. 
Válasszunk az évszaknak 
megfelelő szélvédőmosó 
folyadékot is. Fontos, hogy 
oldja a szerves anyagokat, 
hogy könnyebb legyen a 
jó idő beköszöntével szinte 
elkerülhetetlen, szélvédőre 
csapódott bogártetemek 
eltávolítása.

Cseréljük ki a lég- és 
pollenszűrőket, javít-
va ezzel az utas-
tér levegőjének 
minőségét. Ha 
minden kész, 

érdemes egy, az alvázat is 
érintő, teljes mosásra is el-
vinni gépkocsinkat, megsza-
badítva azt a téli útszórósó 
fehér lepedékes fogságá-
ból. (forrás: automo-
tor.hu)

A MOL adta át hazánk első 
ultragyors villanyautó-töltő-
jét A MOL nem titkolja, hogy 
a villanyautó-töltés kapcsán 
is piacvezető kíván lenni, építi 
gyorstöltő-hálózatát és tucat-
nyi ultragyors töltője is lesz egy 
éven belül. Az elsőt át is ad-
ták. Már hét éve, hogy átadta 
első villámtöltőjét a MOL, az 
Istenhegyi úton. Azóta sokat 
fejlődött a villanyautózás, már 
több mint 10 ezer zöldrend-
számos autó fut útjainkon, s a 
MOL sem csak töltőállomás-

ként, hanem igazi mobilitási 
szolgáltatóként van jelen, hi-
szen a Bubi után tavaly elindí-
totta a Limót is, utóbbi pedig 
hazánk legnagyobb flottával 
rendelkező autómegosztá-
si szolgáltatója. Még ha villa-
nyautó-parkja kisebb is, mint 
a korábban indult Greengóé. 
(forrás: autonavigator.hu)

Tavaszi teendők  
az autó körül

Egy hónapig ingyen 
használható 

Márkafügetlen, teljes körű autójavítás.

Sprint Autószerviz Székesfehérvár, Balatoni út 19.

06/70/450-0005

MegvárhAtó  

MűSzAki vizSgA 
22.900 Ft 27
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Autósbolt
Szfvár, Cserepes köz 4. Tel.: 22/500-577, 06-20/5618-901

Autóalkatrészek 
teljes választéka!
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2 fehérvári   nap
2012. március 9.

fehérvári nap
Szerkesztôség, hirdetésfelvétel: Székesfehérvár, Ady Endre u. 15., Telefon:(22) 542-790, Fax:(22) 542-786, e-mail: maraton.fehervar@maraton.plt.hu • Nemes-Bánitzky Beatrix 
lapigazgató • Radácsné Németh Krisztina irodavezető • A lap 2012. 03. 09-i számát szerkesztette: Nemes-Bánitzky Beatrix • ISSN: 1787-4440 • Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió  
 Kiadói Kft. • Felelôs kiadó: Kázmér Judit ügyvezetô igazgató • Heffler György ügyvezetô igazgató • Szabó Miklós ügyvezető igazgató • http://www.maraton.hu • E-mail: maraton@maraton.plt.hu 
Tel./Fax: (88) 583-264, Maraton Lapcsoport Kft. Veszprém, Házgyári út 12. • Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. • 2012. 03. 08. 
Felelôs vezetô: Nagy Attila • Megrendelés száma: SZ 00009/2012. • A lap megjelenik 54 000 példányban • A lap ingyenes • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. 

(9
34

35
41
)

[9
34
35
40
]

 Olcsó árak!
Használtcikk üzlet

jó minõségû német bútorok
ülõgarnitúrák, ágyak, szõnyegek, 
szekrénysorok, asztalok, konyhabútorok

Osztotics és Gerhard Kft. 
Székesfehérvár, Szekfû Gyula u. 8.

Tel.: 06 30/682-4606
Nyitva: H-P 9-17-ig, Szo: 9-12-ig

Ebédidõ:12-12.30
www.osztotics.hu 

Parkoló az udvarban!

(9
34

35
35

)

[9
34
35
63
]

A Mesés táncok, táncos me-
sék című, március 27-ig láto-
gatható kiállítást Botos Jó-
zsef, az Alba Regia Táncegye-
sület elnöke ajánlotta a szép 
számban összegyűlt kö-
zönségnek.

– Józsa Judit ke-
rámiáiban a koron-
di székely fazekas 
hagyományokat vi-
szi tovább, figurái 
pedig mintha tör-
t é ne l mü n k b ő l , 
m o n d á i n k b ó l , 
balladáinkból, 
népdalainkból 
léptek volna 
elő – mondta 
bevezetőjé-
ben Botos 
József. – Ma-
gyar táncok 
sorozatát Izsó 
Miklós másfél 
évszázada ké-
szült Táncoló pa-
rasztok című terrakottái indí-
tották el. A kiállításon sámá-
nok és táltosok vallástáncait 
éppúgy láthatjuk, mint ver-
bunkosokat, csűrdöngölőt 
vagy székelyföldi szöktetőst, 
magyar fordulóst, csárdást, 
palotást. Józsa Judit ezzel a 
jól átgondolt, a magyar tánc 
lényegét megragadó kisplasz-

tikai sorozatával a magyar 
szobrászatban eddig méltat-
lanul elhanyagolt táncos té-
makört pótolta. Mindannyi-
an tudjuk, hogy ősi táncaink, 
balladáink, népdalaink, 
akárcsak anyanyelvünk, 

nem csak kulturális 
örökségünk része, de 
életünk és megma-
radásunk egyik zá-
loga is.

A székelyudvarhe-
lyi születésű alkotó 

neves keramikuscsa-
lád sarja. Elemi isko-
láit Korondon, kö-

zépiskoláit Székely-
udvarhelyen végezte. 

1994-ben települt át 
Magyarországra, 

munkáit 1995-
ben állította ki 

először, az-
óta közel 
f é l s z á z 

egyéni kiállí-
tása volt világszerte: alkotá-
sai eljutottak már az Egyesült 
Államokba, Kanadába és 
Ausztráliába is. Állandó galé-
riája 2004-ben nyílt meg a Bu-
dai Vár Fortuna Udvarában, 
ahol saját alkotásai mellett 
szülei korondi kerámiáit is be-
mutatja.

 L. M.

Táncra perdült kerámiák
Verbunkos, csárdás, csűrdöngölő és egyéb 
„megfagyott” táncok, valamint mesékből, 
mondákból ismert alakok sorakoznak a fe-
hérvári Szent Korona Galériában, ahol Józsa 
Judit kerámiaszobrász alkotásaiból nyílt 
kiállítás. Zemlényi Katica e „tükör-

ben” nap, mint nap csodákat 
lát: a közösség megtartó ere-
jét, a megvalósult tervek si-
kerét, a család örömét és Is-
ten gondviselő jóságát.

Zemlényi Katica a Zsolt ut-
cai templom kántora, az álta-
la újjáalakított Vox Mirabilis 
Kamarakórus karnagya. 
Férjével, Zemlényi Jánossal, 
az Almássy-telepi egyházköz-
ség lelkipásztori munkatár-
sával együtt huszonhét éve 
élnek Székesfehérváron, és 
alakítják a város művészeti, 
egyházi és karitatív életét. 
Negyedszázados kántor-kar-
nagy jubileumára Spányi An-
tal megyés püspöktől a hűsé-
géért oklevelet vehetett át.

– Honnét a zene iránti olt-
hatatlan szeretete?

– Kicsi korom óta vonzód-
tam a zenéhez és a tánchoz, 
majd gimnáziumban már tel-
jesen a zenének szenteltem 
magam. A családunk mindig 
is közel állt a muzsikához 
– nagybátyám például orgo-
naművész –, és a szüleim na-
gyon fontosnak tartották, 
hogy mind a négy gyermekü-
ket zenére taníttassák. Mis-
kolcon végeztem zeneelmé-
let-karvezetés és ének sza-
kon. Olyan kiváló tanároktól 
sajátítottam el a karvezetést, 
mint például Reményi János, 

aki a Magyar Rádió Gyerek-
karát is vezényelte.

– A Vox Mirabilis Kamara-
kórus városunk egyik büszke-
sége, sikert sikerre halmoz. 
Hogyan került a kórus élére?

– Huszonhét évvel ezelőtt 
Balassagyarmatról költöz-
tünk Fehérvárra, mivel itt 
kántori és hitoktatói állást. 
Férjemmel nagy lelkesedéssel 
vetettük bele magunkat az 
egyházközség életébe, és ez 
az odaadás a mai napig sem 
szűnt meg. Az 1957-ben ala-
kult kórusról úgy gondoltam, 
hogy sokkal többet érdemel: 
az énekkar átalakult, nevet 
választottunk, és elkezdőd-
tek a sikerek. Állandó részt-

vevői vagyunk a város és az 
ország zenei rendezvényei-
nek, versenyeken, dalünnepe-
ken, fesztiválokon, kiállítás 
megnyitókon lépünk fel.

– Mi a legfontosabb érték az 
életében?

– A család és az összetar-
tás, amiben a zeneszeretet is 
segít. Gyermekeimnek kivá-
ló a hangjuk, szerepeltünk 
már mind a négyen több da-
rabban is a Vörösmarty Szín-
házban, Mihály fiam és Kin-
ga lányom pedig az Opera-
házban is játszanak, Eszter 
magánének szakon diplomá-
zott, most a master képzést 
végzi szintén a Zeneakadé-
mián.  

– Közeleg a kereszténység 
legnagyobb ünnepe, a húsvét. 
Hogyan készül lélekben?

– A Húsvét mindig külön-
leges esemény az életünkben. 
Nemcsak böjtöléssel, de több 
elmélyüléssel, imával készü-
lök. A kórussal pedig a Passi-
óra és a Húsvéti szentmise 
öröménekére gyakorolunk. A 
hiten, a valláson keresztül 
utat mutathatok másoknak, 
hogy igenis van az életnek ér-
telme ebben a nehéz világban 
is, lehet Istenbe kapaszkodni, 
lehet az ő útján járni, még ha 
időnként nem is könnyű, oly-
kor göröngyös, de előre visz. 
Hiszem, hogy a Jóisten ráállít 
bennünket egy pályára, terve 
van velünk, és ha figyelünk is 
a szavára, minden megvaló-
sulhat.

 

A Jóisten vezérli örömökkel teli útján

Szeretetkapcsolat a zenével
Sokan úgy vélik, a világ csupán tükörkép: a 
bennünk lévő dolgok tükröződnek vissza – 
önmagunkra. 

Fotó: Kôvári Gabriella

Zemlényi Katica szerint a szeretet az 
igazi és egyetlen hajtóerô

Székesfehérvár, Móri út 154.
www.pilkingtonagr.hu; emilia.gulyas@nsg.com

Telefon: 22/ 310 615, mobil: 70/ 203-5943

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
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FEFE AUTÓ Kft. 
Márkafüggetlen autó- 
és gumiszerviz
8000 Székesfehérvár, 
Déli Vasút utca 8100/13
Telefon: +36 20 564 94 24
Nyitva: H-P: 8:00-17:00 

Könnyűfém  13”-16” 
centírozással 1800 Ft/db 

(Áraink az áfát tartalmazzák)

17”-tól + 250 Ft

További szolgáltatásaink: 
autójavítás, fékjavítás, 
futómű javítás

már 9999 Ft-tól

Olajcsere

AKCIÓ 

AKCIÓS GUMISZERELÉS
Acél 13”-16” 
centírozással 1500 Ft/db 
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Négykeréken
Ahogy terjednek a villanyautók, egyre többen vadásznak az utcai töltőosz-
lopokra, köztük a taxisok is. Norvégiában már keresik a megoldást, amely 
segíthet elkerülni a „sorbanállást”

Rengeteg a kérdőjel az 
autózás jövőjével kapcso-
latban, az egyik legérdeke-
sebb közülük pedig a villa-
nyautók töltésére vonatko-
zik. Ha a jelenleginél gyor-
sabban kezdenek terjedni 
a tisztán elektromos hajtá-
sú autók, vajon hogyan fog-
juk tölteni őket. Hiszen a tel-
jes töltöttséghez több óra 
szükséges. Hogyan oldha-
tó meg egy lakótelep, több 

száz család autójának a töl-
tése egyszerre? Ilyen és ha-
sonló kérdések röpködnek 
az éterben, amelyekre pon-
tos válasz még nem létezik. 
A problémakör egy kis sze-
letére Norvégiában ügyes 
megoldást eszeltek ki. Os-
lóban, a fővárosban a vilá-
gon először vezeték nélkül 
töltik majd a taxikat. Ezzel 
legalább annyi terhet levesz-
nek a villanyautósok válláról, 
hogy nem kell osztozniuk a 

taxikkal a töltőoszlopo-
kon. Természetesen 

ez a megoldás csak 
úgy működik, ha 
a taxiállomáso-
kon helyezik el a 
75 kilowattos, in-
dukciós töltőket, 
amelyek veze-
ték nélkül látják 

el elektromos-
sággal a ta-

xikat, mi-
közben 

azok 
az 

utasokra várnak. Persze így 
teljes töltést valószínűleg 
nem lehet elérni, legalább-
is szomorú lehet az a taxis, 
akinek annyit kell várnia 
egy utasra, de arra épp elég, 
hogy egy következő kis vára-
kozós időszakig elég legyen 
az energia. A norvég főváros 
elektromobilitásért felelős 
vezetője, Sture Portvik el-
mondta, hogy a villanyautó-
zás már nem a jövő, hanem a 
jelen. A vezeték nélküli töltés 
pedig nagy változást hozhat, 
ráadásul szerinte 2023-ig az 
összes taxi emissziómentes 
lesz Oslóban és a taxitársa-
ságokkal azon dolgoznak, 
hogy az átmenet kényelmes 
legyen. (autonavigator.hu)

Japán nagyon készül a 
2020-as Tokiói Olimpiára, 
és remek partnerre lelt a 
Toyotában. Nagyon úgy 
tűnik, hogy Japán ismét 

szeretné ámulatba ejteni a 
világot a Tokiói Olimpiai Já-
tékok során, ahogy tette az 
1964-ben is.  Ekkor a Sinkan-
szen gyorsvasút hálózattal 
váltott ki elismerő sóhajo-
kat a világból, most pedig az 
Olimpia egyik legelőremuta-
tóbb újításával teheti ugyan-
ezt – kéz a kézben a Toyotá-
val. A japán gyártó ugyanis 
nem elég, hogy a MOB pla-

tinafokozatú olimpiai és pa-
ralimpiai támogatója, a köz-
lekedést megreformáló inno-
vációi mellett a robotikával is 
csodát tenne. Az már biztos, 
hogy a Tokiói Olimpiára had-
rendbe állnak a Toyota hidro-
gén üzemanyagcellás buszai, 
amelyek tiszta vizet bocsá-
tanak ki melléktermékként, 
emellett pedig a levegőt is 
bevenné repülő autójával. 
Ha ez még mindig nem len-
ne elég, most a Tokyo 2020 
Robot Project indítását is be-
dobták a köztudatba. (forrás: 
autonavigator.hu)

Vezeték nélkül töltik a villanytaxikat

Robotokkal készül a Toyota
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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!
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Villanybojler tisztítás, javítás, csere.  
Duguláselhárítás, csatornatisztítás.  

06-70/203-8571 234702

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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Dugulás-elhárítás
falbontás nélkül

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

Tel.: 06-20-410-2071

Oliszig Tetőszigetelés

Pala- és lapostetők
bitumenes szigetelése
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REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000 24
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés 

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

TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁS
30/977-1860 24
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Vizes falak szigetelése. 
06-70/530-8227 186256

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

reluxa, szalagfüggöny,  
szúnyogháló, napellenző  

gyártása, szerelése, javítása. 
Nyugdíjasoknak további kedvezmény! 

(Az akció április 1–30-ig tart.)

Tel.: 06-30/295-6555
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INGATLAN

· 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

• Palotavárosi, 53 m2-es, 1+2 szobás 
közepes állapotú lakás eladó: 24,3 M 
Ft. Tel.: 70/716 9850
• Vezér utcáknál Új építésű 2-4 szobás 
lakások eladók, I.ár.: 39,4-59,1 M Ft. 
Tel.: 70/469 3370
• Kőszárhegyen 2 szobás, 80m2-es, 
vályog családi ház eladó: 11,5 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: 17,9 M 
Ft. Tel.: 70/388 6608
• Palotavárosi 2szoba-hallos, 53m2-
es, felújítandó lakás eladó: 21,3 M Ft 
Tel.: 70/716 9850
• Úrhidán 77 m2-es, 2+1 félszobás 
családi ház, garázzsal eladó: 22,8 M 
Ft. Tel.: 70/412 5115
• Vízivárosi 73m2-es 3 szobás tégla 
lakás garázzsal eladó: 30,9 M Ft. Tel: 
70/388 6608
• Öreghegyen nappali 4 szobás, új 
építésű ikerház garázzsal eladó: 52,5 
M Ft. Tel.: 70/716 8580 
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Családi házat keresek.Tégla építésű, 
min. 800 m2-es telken 2 szobával. El-
sősorban Pákozd, Szabadbattyán, Gár-
dony illetve Agárd. Ha tud ilyen házat 
reális áron (max. 17 m), kérem hívjon 
az alábbi telefonszámon +3620/319-
64-77

*73459*

Eladó ikerház-rész Tapolcán, felújított, 
2szobás, garázzsal, nyári konyhával, nyu-
godt környezetben. 20.8 M Érd: 06-70/466-
4252

*74218*

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

*74828*

Gázfűtéses 63 nm-es 2 szobás lakás Gyü-
mölcs utcában www.otlethazingatlan.
hu Kód:S2879 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hiteliroda

*74835*

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

*74834*

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

*74832*

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

*74831*

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

*73483*

Siófoki lakások- nyaralók 80-120 m2-ig el-
adók. 19,9 millió Ft-tól. +36-30/9366-600

*73667*

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

*68244*

OLASZ-OSZTRÁK HATÁRNÁL (NEMZET-
KÖZI SÍPÁLYÁK KÖZELÉBEN) háromszobás 
öröklakás 31 millióért eladó (CSERÉLHETŐ 
MAGYARBA).06(30)834-7008.

*73681*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Csókakőn átlagos állapotú, 95 nm-es ház 
eladó: 19 M Ft. Tel: 06-30/631-0177

*74707*

Ősiben egyszintes 150 nm-es családi 
ház eladó. Nagycsaládosoknak, akik nem 
szeretnének felújítással foglalkozni. 06-
70/302-5944

*67691*

Pátka Vargahegyen 88 nm-es ház eladó 
tel:06-20/9173-070

*72547*

Videoton környékén 78-ban épült két-
szintes, átlagos állapotú családi ház eladó, 
melléképülettel, kerttel, gyümölcsfákkal. 
Tel:06-20/365-2961.

*57775*

LAKÁSELADÁS

Köfémen, 4.emeleti, kétszobás, felújított, 
erkélyes lakás 18.000.000 Ft-ért eladó. Te-
lefon:06-20/9718-360, 06-20/6179-663

*74035*

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

*56991*

Székesfehérváron a felújított Lotto-házban 
41 nm-es, egyszobás, felújítandó lakás tu-
lajdonostól 15,9 MFt-ért eladó. Világos, dél-
keleti fekvésű, negyedik emeleti lakás kelle-
mes kilátású nagy erkéllyel, két lifttel ren-
delkezik. Érdeklődni: 06-30/466-1204

*74760*

Új építésű, 1. emeleti, 78 m2-es, nappali 
+2 szobás lakás eladó Pirosalma utcában! 
06707709797

*74295*

LAKÁSKERESÉS

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

*26781*

Székesfehérváron keresek eladó la-
kást készpénzfizetéssel! 06707709194

*74288*

ALBÉRLET

Albérlet kiadó. 06-70/590-4777
*73853*

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

*71426*

Székesfehérvár belvárosában kétműszak-
ban dolgozó 2 fiatalnak (férfi) szoba kiadó. 
06-20/285-1958

*74095*

Székesfehérváron felújításra szoruló csa-
ládi ház albérletbe kiadó. 06-20/211-7808

*72932*

ALBÉRLETKERESÉS

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

*71894*

ÉpíTőANyAG

ÉpíTÉSI TELEK

Aba központjában 733 nm-es építési telek 
eladó: 1,9 M Ft. Tel: 06-30/631-0177

*74700*

Öreghegyen Sasvári úton 868 nm építé-
si telek eladó! Érd:06-70/2125-619, 06-
20/3239-223

*73848*

Polgárdin 2 db építési telek egymás mögöt-
tiek, telephelynek -ipari célra, lakópark épí-
tésére alkalmas. Tel:06-30/271-1701

*73534*

Polgárdin 550 négyszögöles szántó, építé-
si teleknek nyilvánítva eladó. Közmű nincs. 
Tel:06-30/271-1701

*73528*

FÖLD, KERT

Eladó 549 nm-es zártkert Kőrösi úttal pár-
huzamos III.soron. Villany van. 06-70/310-
4384

*61058*

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

Pátka Vargahegyen zártkert, házikóval, pi-
cével, gyümölcsfákkal 1,6 millióért eladó. 
Tel:06-20/422-3508

*50533*

Velencén eladó 35 m2-es, 1,5 szobás nya-
raló, 569 m2-es telekkel! 06707768388

*74292*

GARÁZS

Székesfehérváron, Fő utca elején köze-
pes autónak garázs kiadó. 20.000Ft/hó. 06-
20/285-1958

*74096*

ÜZLET, IRODA

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

*61371*

GÉp- SZERSZÁM

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

*55697*

Terra, Honda kistraktor szerszámaival, 380 
Voltos szalagfűrész Terra (Jicin). Érd:06-
70/621-0666

*74185*

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

*63568*

Vennék ÁLLVÁNYOKAT homlokzati hőszi-
geteléshez, szabvány padlókat tel:06-
20/570-7113

*74611*

HÁZTARTÁSI GÉp

120 literes fagyasztó olcsón eladó tel:06-
22/388-482

*72786*

JÁRMÛ

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

*66324*

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

*66255*

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

*66251*

Piros, FIAT PUNTO megkímélt állapotban 
első, női tulajdonostól eladó. M:06-20/217-
5835

*74412*

RÉGISÉG, ÉKSZER

Magas áron vásárolok mindennemű régisé-
get! Apróságtól a bútorig. Díjtalan kiszállás! 
Tekintse meg weblapunkat: www.antikceg.
hu. Jakab Dorina 06-20/365-1042

*73899*

ÁLLAT

Minőségi, törzskönyvezett, 13 hetes, tör-
pe schnauzer szuka kutyusok eladók. 
Érd.:(0670)9321-503 noe.benko@gma-
il.com

*73454*

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg, 1200 Ft/db. In-
gyenes szállítás. 06-20/980-4063

*73833*

TYÚK és KACSAvásár. Gyönyörű, 14 hó-
napos, földön nevelkedett TYÚK 690Ft/db. 
20db-ként 2db AJÁNDÉK. Fehér,3-4 kg-os 
KACSA 1790Ft/db, 20db-ként 10db tyúk 
ráadás. INGYENES szállítás. Rendelés: 06-
70/776-3007

*73662*

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*

Burkolást vállalok (csempe, taposó, lami-
nált parketta) lakásoknál, családi házaknál. 
Nyaralók teljes felújítását vállalom rövid ha-
táridővel. 06-20/445-1640

*73298*

Csapatommal villanyszerelő munkát vál-
lalunk. Családi- és társasházak kivitelezé-
se, felújítása. Hívjon minket ajánlatainkért. 
Tel:+3630/799-3702

*72890*

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

*69319*

Gépi földmunkát (Caterpillar, Bobcat), fuva-
rozást, sitt elszállítást (MAN) vállalunk Szé-
kesfehérvár 50 km-es körzetében. Érd:06-
20/9346-451, 06-30/241-4512

*72304*

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

*74341*

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

*71402*

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

*66813*

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

*62510*

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

*25885*
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SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

450.000 Ft

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

Heti akció:  
Dupla gránit

ALBA GRÁNIT

Akció ideje 2019.03.28-2019.04.04-ig

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

27
45

44

TŰZIFA

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

TR
. a

zo
no

sí
tó

sz
ám

: A
A

58
34

76
3

06-20/576-8530, 06-20/576-7740
MINŐSÉG-MEGBÍZHATÓSÁG

CSER, TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN
KUGLIZVA   3.300 Ft/q
HASÍTVA      3.500 Ft/q

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

25
86

45

+36305941721

HOME HAIR 

VÁLLALOM NŐI, FÉRFI,
KISGYERMEK HAJAK, 
FRIZURÁK KÉSZÍTÉSÉT
Hétfőtöl–Péntekig 
08:00-17:00 26

91
95

Nincs ideje az üzletben várni?  
Esetleg mozgáskorlátozott 
vagy kisgyermeke van?
Előre egyeztetett időpontban 
otthonában szépülhet.

Denke Fanni

FUVAROZÁS

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

27
20

59

platós kisteherrel, 
Megbízhatóság

kedvező tarifa

06-30/9304-789

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

16
69
26

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 2019.04.30-ig!
Redőny, szúnyogháló, reluxa, szalagfüggöny,

roletta, harmonika-ajtó, napernyő készítés

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

27
45

57

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

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítási lehetőséggel!

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

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

67
75

REDŐNY
árnyékolók gyártása, 

szerelése, javítása rövid 
határidővel!

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

25
04

03

Csergő Szabolcs

06-20/215-8708

Mosógépek, mosogatógépek, 
hűtők javítása, garanciával. 

16
90
16

16
40

55

KERESÜNK AZONNALI BELÉPÉSSEL:
SEGÉDMUNKÁST, KERTÉSZT

06-20/404-6044 267046

Központifűtés szerelés, javítás, átalakítás, 
fűtési rendszerek gépi átmosása kedvez-
ménnyel. 06-20/471-2123

*74647*

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

*69007*

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

*63824*

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

*90263*

Tetőjavítást, hőszigetelést, festést, térkö-
vezést, bontást, törmelék szállítást vállalok. 
06-20/980-4063

*73830*

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

ÁLLÁS

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

*24893*

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*

Délutános-éjszakás váltott műszakban ta-
karító munkatársakat keresünk székesfe-
hérvári munkavégzésre.Érdeklődni munka-
időben hétfőtől-péntekig, 8-16-ig a követ-
kező telefonszámon lehet: 0620/400- 9123. 
P.Dussmann Kft.

*72101*

Egyműszakos munkarendbe (állandó dé-
lelőttre) takarító munkatársakat keresünk 
székesfehérvári munkavégzésre. Érdeklődni 
munkaidőben hétfőtől-péntekig, 8-16-ig a 
következő telefonszámon lehet: 0620/400-
9123. P.Dussmann Kft.

*72102*

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

*71546*

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*

HŐSZIGETELÉSHEZ, KŐMŰVES munkák-
hoz értő szakemereket, kisegítő munkatár-
sat alkalmazok kiemelt bérezéssel székes-
fehérvári családiházas építkezésnél. Tel:06-
20/570-7113

*74615*

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

*71943*

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

*70504*

Könnyű fizikai munkára segádmunkást 
keresünk hosszútávra: 200.000 Ft/hó. 
Tel: +36-20/216-9106

*74405*

Maroshegyi pékségbe 8 órás, és hétvégi 
kisegítő /eladót felveszünk. Tel:06-30/386-
8505

*74530*

Nyugdíjas munkatársat keresek kürtöska-
lácsosba alkalmi munkára tel:06-20/9284-
720

*72554*

Segédmunkást keresünk, lakhatást bizto-
sítunk. 06/30/509-8810 Aluöntvény Kft.

*72106*

Szakmáját szerető víz- gáz- központifű-
tés szerelőt keres 40 éve működő vállalko-
zás. Biztos jövő, folyamatos munka. Tel:06-
20/471-2123

*74641*

Székesfehérvári IMO Autómosóba ke-
zelőt keresünk felvételre. Jelentkez-
ni lehet személyesen a mosóban, vagy 
a 06 30 868 2510 telefonszámon. Pá-
pai László

*73462*

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*

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*

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*

Nyelvtanítás, angol, német, francia, orosz, 
egyéni, kiscsoportos, árkedvezménnyel, 
belvárosban. 06-20/9670-679

*63217*

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*

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

*71083*

VEGyES

Bor, pálinka őstermelőtől eladó. 06-30/742-
3555, 06-22/336-684

*67068*

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

*66271*

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

*60008*

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

*63600*

Gyakorlott, empatikus szakgondozó 24 
órás idősgondozást vállal ottlakással. 06-
30/393-3421

*72107*

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

*50396*

Hús füstölést vállalok tel:06-20/932-4805
*45895*

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

*80068*

Megbízható hölgyet keresek rendszeres 
lakás takarításra, elfogadható áron tel:06-
30/5853-101

*72363*

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

*46609*

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

*72105*

Rendszám nélküli lakókocsit vagy lakókon-
ténert vásárolnék telepítésre. 06/30/218-
6994

*73472*

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

*56362*

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

*72103*

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

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

*67856*
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TRENDEK AZ

ÁLLÁSPIACON
HOL KERESSÜNK MUNKÁT?

4. oldal

EGYETEMET

VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

EGYETEMEK

ÁLLÁS OKTATÁS SZAKKÉPZÉS

SzékeSfehérvár éS környéke 2018. Szeptember

money

st
re

ss

Hogyan írjak önéletrajzot, 
ha értékesítő vagyok?

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

Bővebb információ:

Web: WWW.DENSOCAREERS.EU

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

Cím: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

KEZDŐDJÖN NÁLUNK A JÖVŐD!

CSATLAKOZZ A DENSO 

SZÉKESFEHÉRVÁRI CSAPATÁHOZ!

Nyitott pozícióink:

Mérnök • Technikus • Termelési Operátor

Karbantartó • Vállalati rendész

Mérőoperátor • Vizuális végellenőr

17
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INGYENES!

A MARATON LAPCSOPORT JÉGKORONG-MAGAziNJA
SZÉKESFEHÉRVÁRI

megjelenőmegjelenő

EGYETEMEK

megjelenőmegjelenő
INGYENES!

megjelenőmegjelenőPRÉMIUM MAGAZINJAINK
money

SzékeSfehérvár éS környéke 2018. Szeptember

work
money

szezonKeresse a mérkőzéseken és a terjesztési pontokon!

st
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ss

stress

yermekvállalás és karrier?ha megszólal a vészcsengő…
a megszólal a vészcsengő…

s álláskeresés 

INGYENES!A MARATON LAPCSOPORT JÉGKORONG-MAGAziNJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI

Indul aszezon
2018. ŐSZ • I. évfolyam, 1. SZám
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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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Tavaszra hívogató árak!
2019-es tavaszi árainkból
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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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A XOMOX Magyarország Kft. az amerikai CRANE Co. 
vállalatcsoport része. 

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

pillangószelepek), melyeket világszerte értékesítünk.

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

Nyitott pozícióink: 
SzERElő 

MűANyAgüzEMi gépKEzElő 
CNC ESzTERgályOS

RAKTáROS
Amit kínálunk:

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

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

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

• Családias hangulat
• Egyedülálló technológia megismerése tapasztalt szakemberektől

lEgyél TE iS XOMOX-OS!
érdeklődhetsz:

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

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