
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRZETE SZUPERINFÓ 2019. április 18., 16. hét

Negyedszer is nagy siker volt az éjszakába nyúló rendezvény…  3. oldal

Szakmák Éjszakája a 
pályaorientáció jegyében

TŰZIFA 
SZÁRAZ és

KEMÉNY 
Tűzifa!

Füstöléshez fűrészpor
Törzsvásárlóknak folyamatos kedvezmény.

Szfvár, Farkasvermi u. 40/3.
06-20/367-1498 
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343-343
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MŰANYAGÜZEMI OPERÁTORMŰANYAGÜZEMI OPERÁTOR
(Alapbér: br. 220.000 Ft(Alapbér: br. 220.000 Ft--tól)tól)

CNC MARÓSCNC MARÓS
(Alapbér: br. 300.000 Ft(Alapbér: br. 300.000 Ft--tól)tól)

+ net. 25.000 Ft cafeteria+negyed éves bónusz+ net. 25.000 Ft cafeteria+negyed éves bónusz
HÍVJON MOST: HÍVJON MOST: +36 20 492 81 55 +36 20 492 81 55 
CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ

 Alapbér: br. 210.000 Ft-tól
 Vonzó  cafeteria juttatás
 Béren kívüli juttatások
 Ingyenes vállalati buszjáratok

Jelentkezzen:+36 20 336 38 03 

Hívjon most: 06 20 247 8608Hívjon most: 06 20 247 8608

A VIDEOTON IPARI PARKBA A VIDEOTON IPARI PARKBA 
SAJÁT ÁLLOMÁNYBA KERESÜNKSAJÁT ÁLLOMÁNYBA KERESÜNK

KÉZI ÉS GÉPI BEÜLTETŐKET KÉZI ÉS GÉPI BEÜLTETŐKET 
GÉPKEZELŐKETGÉPKEZELŐKET

 Alapbér: bruttó 192- 207.000 Ft 
 Jelenléti bónusz, mozgóbér, cafeteria
 3 műszakos, 8 órás munkarend
 Ingyenes vállalati járatok 
 Helyi járatos bérlet támogatása 

SZÉKESFEHÉRVÁRRA KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT
AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA:

További állásajánlatainkért látogasson el weboldalunkra: 
WWW.PANNONJOB.HU

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

SZAKÁPOLÓ 
(OKJ54 ápoló/asszisztensi végzettség)

FELÜGYELŐ

GÉPJÁRMŰVEZETŐ 
(„D” kategóriás jogosítvány)

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

szolgálati jogviszonyú beosztások betöltésére:

Egyéb felvételi feltételek: 
büntetlen előélet, magyar állampolgárság. 

26
09

25
28

29
54

Megyei és multinacionális  
cégek állásajánlatai közül válogathat  

minden héten!

Parkolási lehetőség az udvarban. Nyitva tartás: H–P.: 9–18-ig, Sz.: 9–14-ig.

Székesfehérvár, Berényi út 5–3.
(Bútoráruházzal szemben) 

Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.
Levendula, rozmaring stb. Virágföld és tápoldat kapható!

Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.

Muskátli és 
balkon növény 

vásár! 

(Bútoráruházzal szemben) 

Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.Ampolnák, cserepes szegfű, évelő növények.

balkon növény 
Álló és futó 
muskátlik, 

egynyári palánták.
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Boldog húsvéti
 ünnepeket kívánunk 

olvasóinknak!

Régiség felvásárlás
Budai út 9-11.  Tel.: 22/390-237; 06-20/9808-459

Arany felvásárlás készpénzért. 
Régi pénzek, érmék, érme- 
gyűjtemények adás-vétele. 

Arany - Numizmatika

Oblat Zsolt Gold
Ékszer-Numizmatikai Szaküzlet
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Férfi ipari takarítókat 
keresünk

Jövedelem: min. nettó 
1031 Ft/ó, akár több is! 
Érdeklődni: 06-30/947-1598
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Fehérvár
Kalauz

Húsvéti témanap a Népmeseponton
2019. április 20-án, szombaton 10.00-12.00 óráig a Székesfehérvári Népmesepontunkra várunk 
mindenkit, aki részt szeretne venni egy népmesére épülő, interaktív, játékos-zenés, kézművesség-
gel tarkított foglalkozáson. Hozz magaddal egy főtt tojást és váltócipőt! (forrás: teleelettel.hu)
 

A verseny programja:  
14:00–15:00: Regisztráció, 
15:00–16:10: Színpadi mű-
sor & tombola & tojáskereső 
verseny (a tojáskereső ver-
seny kezdetét egy KÜRT fog-
ja jelezni). 16:10–18:00:  Szu-
peRhőSöK Szülő-Gyerek 
játékok. A Székesfehérvári 
Keresztény Közösség egye-
sület idén is szeretettel várja 
a 2-12 év közötti gyermeke-
ket és szüleiket az immáron 
19. éve megszervezett Tojás-
kereső Versenyükre. A közös 
zenén és táncon kívül egy 
rövid üzenettel is készül-
nek, amelyben elmondják 
a húsvét igazi üzenetét és 
mondanivalóját. Természe-
tesen, maga a tojáskereső 

játék sem fog elmaradni, 
amikor is több mint 5000 
műanyag-tojásban elrejtett 
cukorkát kereshetnek meg 
a gyermekek a parkban. A 
verseny 5 különböző korosz-
tályban (2-3, 4-5, 6-7, 8-9 és 
10-12 évesek) fog zajlani. A 
tojáskereső versenyre köte-
lező a regisztráció, amely a 
tombolán való automatikus 
részvételt jelenti. Regisztrálj 

online és spórolj meg időt! 
Az online regisztrálóknak a 
helyszínen nem kell újból ki-
tölteniük az adataikat, csak 
a nevüket kell bemondani-
uk valamelyik regisztráci-
ós asztalnál. Online regiszt-
rálni legkésőbb április 19. 
(péntek) 18 óráig lehet, utá-
na már csak a helyszínen, 
http://kke.hu/regisztracio. 
(forrás: teleelettel.hu)

Húsvéti Tojáskereső Verseny
A Sleepless zenekar és 

elődjei, rengeteget kaptak 
Fehérvártól, az underg-
round közösségtől és önma-
gában a zenétől is. ezért arra 
gondoltak, hogy ezt az egész 
csodát most még magasabb 
szintre emelik és megcsinál-
ják az év buliját és megmu-
tatják mekkora erejük és 
szívük van! A bulit húsvé-
ti összefogás partynak ke-
resztelték, melynek keretein 
belül gyűjtést szerveznek: 
A heti Betevő számára, A 
Fejér Megyei Szent György 
Kórház - Gyermekosztályá-
nak, és az Aska állatmen-
hely részére. Az esemény 
napján, április 21-én (hús-
vét vasárnap!), már kora 
délután várnak mindenkit 
a 8-as műhely teraszán, ahol 
a zenekarokkal közös főzést 
és egyéb programokat ren-
deznek majd. Mivel szeret-
nék, hogy minél sikeresebb 
legyen ez a kezdeményezés, 
ezért úgy döntöttek, hogy a 

buli ingyenes lesz, illetve a 
Sleepless zenekarral pedig 
nem saját dalokat játszanak, 
hanem egy speciális, meg-
ismételhetetlen feldolgozás 
bulit fognak csinálni, renge-
teg vendéggel!

Kapunyitás és programok: 
14:00-tól, koncertek: 19:00-
tól. Belépő: ingyenes!

Mindenkit nagyon szíve-
sen látnak: „Amennyiben a 
zenei program nem a te íz-
lésed tükrözi, de szeretnéd 
valamely alapítványt támo-
gatni, gyere bátran. Igyunk 
egy sört, eszel velünk pár 
falatot. :)”

Amivel tudtok segíteni:
A heti Betevővel kihelyez-

nek egy urnát, amibe pénzt 
lehet dobni, illetve bármi-
lyen tartós élelmiszert is szí-
vesen fogadnak. A Gyerme-
kosztály részére játékokat 
lehet vinni. Az Askának pe-
dig tápokkal, nyakörvekkel 
szeretnének segíteni!(forrás: 
teleelettel.hu) 

Összefogás Party

Dísznövények, kertépí-
tők, kerti kisgépek, háztáji 
gazdák, kézművesek kínál-
ják portékáikat. A két na-
pos színpadi program mellet 
Bonsai és retrogép kiállítás, 
állatsimogató, galamb és ki-
sállat kiállítás, szalmaugrá-
ló és vidámpark várja a gyer-
mekeket. A Kert-expo gaz-
danap, kertészet, életmód 

jegyében XII. alkalommal 
várja látogatóit 2019. április 
27-28-án, naponta 8-18 órá-
ig Székesfehérváron a Bre-
gyó Szabadidőcentrumban. 
Megjelennek a háztáji ős-
termelők kiváló képviselői 
is, vásárolható: bor, méz, 
szörp, lekvár, sajt, füstölt 
árú, bio és reform élelmisze-
rek is. A rendezvény nosztal-

gikus vidéki hangulatban 
várja a családokat. Szak-
mai és színpadi programok 
színesítik a rendezvényt. 
A Kert-expo keretein belül 
A Magyar Nemzeti Vidéki 
hálózat szervezésében és 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara támogatásával 2019. 
április 27-én szombaton 9:oo 
órától a Fejér Megyei Köz-
gyűlés dísztermében tájé-
koztató konferenciát tarta-
nak a „Szárnyaló Gazdaság” 
Nemzeti húsgalamb prog-
ram széleskörű bemutatása 
érdekében, ahova várják az 
érdeklődőket. (forrás: tele-
elettel.hu)

Kert-Expo Mezőgazdasági és Kertészeti 
kiállítás és vásár

2019. ápr. 27., 9:00 – ápr. 
28., 18:00 óráig a Gorsi-
um-herculia Régészeti park 
És Szabadtéri Múzeumban. 
Az ókori római település, 
Gorsium maradványait őrző 
régészeti park minden év-
ben különleges időutazásra 
hívja a vendégeket: a tavasz-
köszöntő ünnep, a Floralia 
minden korosztálynak kí-
nál látnivalót. A legnagyobb 
látványosság a császár be-
vonulása a díszes ruhákba 
öltözött kísérettel. A róma-

iak mellett kelta és germán 
harcosok táboroznak, aki 
akarja, magára öltheti paj-
zsukat, kipróbálhatja har-
ci eszközeiket. Megeleve-
nedik a gladiátorok világa, 
sőt, még „rabszolgát is vá-
sárolhatunk az árverésen”. 

A Floralián bepillanthatunk 
az ókori hétköznapokba, 
színházi és zenei élmény, 
sokféle érdekes kézműves 
foglalkozás és vásár is vár-
ja a vendégeket a gyönyörű 
környezetben. (forrás: mi-
nalunk.hu)

Floralia - Tavaszünnep Gorsiumban

„Múlt, jelen, jövő: ge-
nerációk együtt a színpa-
don” - az Alba Regia Tánc-
együttes jubileumi gá-
laműsora a Tánc Világnap-
ja alkalmából. 

2019-ben ünnepli 70 éves 
jubileumát az Alba Regia 
Táncegyüttes. Április 28-
án nagyszabású gálaműsor-
ral ünnepelnek a Vörösmar-
ty Színházban15 és 19 órai 
kezdésekkel. Díjnyertes ko-

reográfiák, verseny győz-
tes táncosok, számtalan 
emlékezetes hazai és kül-
földi bemutató kísérte az 
együttest az elmúlt évtize-
dekben. egykori és jelenle-
gi táncosok elevenítik fel az 
elmúlt 70 év legmeghatáro-
zóbb műveit. egy izgalmas 
időutazásra vár mindenkit 
a Tánc Világnapján a jubilá-
ló Alba Regia Táncegyüttes. 
(forrás: artefolk.hu)

Az Alba Régia Táncegyüttes 
Gálaműsora
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Fókusz

Akik kijárták az utat 2. rész
Közben elkezdtek ismer-

kedni a sörkészítés rejtelme-
ivel – először a németorszá-
gi sörexpóra mentek, ahol 
belekóstolhattak a gyártási 
folyamatoktól kezdve a cso-
magoláson át a dizájnig min-
denbe. S ahogy ismerkedtek 
terveik gyakorlati megvaló-
sítási lehetőségeivel, techno-
lógiákkal, szerették volna 
beletenni a tudásukat, hogy 
szakmai rálátásuk is legyen 
a dologra. Renáta ezért vé-
gezte el a Szent István egye-
tem posztgraduális sörfőző 
mester szakmérnöki szakát. 
Közben estek-keltek: pályáz-
tak, nem kaptak. Keresgél-
tek – alapanyagot -, de Ma-
gyarországon nem találtak. 

A tanulási folyamat ilyen, 
ahogy az engedélyezési el-
járás is – hosszú, időigényes 
bürokratikus útvesztő, ami-
ből végül kitaláltak. Az alag-
út végén a fény pedig meg-
csillant az álmaikban látott 
sörfőzdén, s abban a féme-
sen csillogó acélberendezé-
seken és aranyló sörökön.

– utólag belegondolva, 
tényleg nagy falat volt – 
vallja be Renáta. De a nehe-
zén túl vannak. A cél nem 
az, hogy ezt az első sörfőz-
dét sok más kövesse, sze-
retnék, ha az élhető lépték 
megmaradna, amely ellátást 
biztosít néhány helyi csa-
ládnak és nekik. De végre, 
évek munkája után eljutot-

tak odáig, hogy most már 
nem kell másra koncentrál-

niuk, mint arra, hogy milyen 
legyen A sör. Renáta alap-

vetően hisz a szűretlen sör 
varázsában, ami megtartja 
azokat az ízanyagokat, ame-
lyek a szűrt italból hiányoz-
nak. Mégis stabil, letisztult 
nedűt kapnak, amely pedig 
annak köszönhető, hogy 
tudják: ahogy az álmaik-
nak megadták a több évnyi 
beérési időt, úgy a sör er-
jedésének, kondicionálásá-
nak is meg kell adni a ma-
ga idejét. Vagyis egy hónap-
ját. A kisebb lépték, mint az 
övék, ugyanis engedi a hosz-
szabb pihenési időt. ebből 
lesz a tükrös aranyszín sör, 
ezekből az egy hónapokból 
lesznek az évek tapasztala-
tai. Azt hiszem, nekik ennél 
több nem is kell.  str

Renáta és az aranyló nedű. Ma már csak egy dolguk van: 
kísérletezni, s megalkotni mindig a legjobbat  Fotó: a szerző

Próbáld ki, csináld  
meg, ismerd meg!

A VT Metal Kft. 
ügyvezetője,  

Király Imre  
díjat ad át

Székesfehérváron negyedik alkalommal rendezték meg április 12-én a Szak-
mák Éjszakája elnevezésű programsorozatot, melynek legfőbb célja, hogy 
segítse a fiatalokat a sikeres iskola- és pályaválasztásban. 

A diákok a délutáni „be-
melegítés” után ezúttal is 
egyetlen este, éjszaka alatt 
végigjárhatták a csatlako-
zott helyszíneket, hogy meg-
ismerjék képzéseiket, kipró-
bálhassák magukat néhány 
szakma gyakorlati feladatai-
ban. Az országos sorozathoz 
kapcsolódva idén tizenegy, 
a Székesfehérvári Szakkép-
zési Centrumhoz tartozó in-
tézmény mutatkozott be a 
próbáld ki, csináld meg, is-
merd meg! mottó jegyében. 
Az érintett iskolák késő es-
tig várták az érdeklődőket, 
akik sokféle érdekes prog-
ramba kapcsolódhattak be 
az intézményekben.

A Székesfehérvári Szak-
képzési Centrum udvarán 
kezdődött az eseményso-
rozat. A megnyitón Mészá-
ros Attila alpolgármester 
köszöntőjében kiemelte, 
hogy Székesfehérvár iparát 
komoly munka-erőhiány 
sújtja, s ez a helyzet csak 

komoly összefogással javít-
ható. ebben a Szakképzé-
si Centrumnak kiemelten 
fontos lehetőségei és felada-
tai vannak. Székesfehérvár 
alpolgármestere egyúttal 
köszönetet mondott a cent-
rum vezetőinek munkáju-
kért, amelynek eredményei 
már láthatóak. Arra buzdí-
totta a résztvevőket, hogy 
bátran nézzenek körül, vá-
lasszanak olyan szakmát, 
ami a szívükhöz közel áll, 
és maradjanak Székesfe-
hérváron, hiszen ez a vá-
ros számos lehetőséget kí-
nál a fiatalok számára.  A 
népszerű programsorozat 
központi helyszínén, a Szak-
mák utcáján (a Székesfehér-
vári Szakképzési Centrum 
udvarán) sokrétű műsore-
lemek színesítették a dél-
utánt és az estét, így az ér-
deklődők láthattak autó, di-
vat- és önvédelmi bemutatót, 
Kongattack, Leslie Davidson 
Acoustic, valamint Molnár 

Ferenc „Caramel” koncer-
tet, de volt katonai toborzás, 
illetve ólomkatona öntés és 
vetélkedő is. A programso-
rozat zárásaként adták át az 
„Ilyennek látom...” rajzpá-
lyázat, valamint a Szakmák 
utcája - Szakmák Éjszakája 
nyereményjáték eredmény-
hirdetését és díjátadóját. A 
több tucat nyertesnek és kü-
löndíjasnak a Székesfehér-
vári Szakképzési Centrum 
kancellárja, Dominó Csaba, 
valamint a fő támogató VT 
Metal Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Király Imre adta át.

A fő támogató képviselő-
je a díjátadó után elmond-
ta, hogy az ilyen programok 
nagyon fontosak számukra, 
hiszen közvetlen tapasztala-
tok által segítik a fiatalokat 
eligazodni a szakmák ten-
gerében, segítik őket az ér-
deklődésüknek, tehetségük-
nek megfelelő szakirányba 
orientálódni, ezért álltak ők 
is a rendezvény mellé. Ki-

rály Imre hozzátette: reméli, 
hogy a VT Metal Kft. részé-
ről felajánlott, általa átadott 
nyereményeket jól ki tudják 
használni a díjazottak, s jö-

vőre - egy kicsit kedvezőbb 
időjárás mellett - még töb-
ben érkeznek majd a Szak-
mák Éjszakájára.  -mátay-
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Állás-oktatás
4–13. oldal

A VT Metal Kft a Videoton Vállalatcsoport része. Tevékenysége fém alkatrészek felületkezelése és mecha-
nikai megmunkálására terjed ki. Több, mint 450 főt foglalkoztatunk. Az általunk gyártott termékek jel-
lemzően az autóiparban kerülnek felhasználásra,  de jelentős még az elektromos ipari felhasználásuk is.

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-
ANYAGMOZGATÓ 

MIÉRT GYERE HOZZÁNK DOLGOZNI?

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  SZÉKESFEHÉRVÁR

AMIT KÍNÁLUNK LELKES ÚJ KOLLÉGNKNAK:

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

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

  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

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 •  az ipari gyártásban és automatizálásban használt új 

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

személyesen beszélgetünk, hogy megismerhessük egymást.

VT METAL Kft.

28
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Jelentkezés: 
06-70/455-450006-70/455-4500

Gyakorlattal rendelkező autó- és gumiszerelő szakembert
keresünk!

282812

Mi a különbség a vezető és a főnök között? Mi a jó vezető titka? Mitől válik 
valaki jó vezetővé? 

Főnök bárkiből lehet, aki-
ről felettesei úgy gondolják, 
hogy rendelkezik kellő tu-
dással és tapasztalattal, 
hogy másokat irányítson, 
vezetőnek lenni azonban 
ennél sokkal összetettebb 
feladat.

Milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik egy jó vezető?

Karizma: Ahhoz, hogy 
valaki irányítani tudja be-
osztottjait kell, hogy maga-
biztos kiállása, kisugárzása 
legyen. Fontos, hogy ha be-
szédet tart, le tudja kötni a 
hallgatósága teljes figyelmét 

elérve azt, hogy komolyan 
is vegyék mondanivalóját.

Tájékozottság: Ismeri 
és követi a legújabb tren-
deket, amelyek a szakmá-
ját érintik. Tudja, hogy mi-

lyen újdonságok várhatóak 
a jövőben.

Nyitottság: Nem zárkó-
zik el a technológia újdon-
ságok kipróbálásától, tisztá-
ban van a robotizáció és di-
gitalizáció előnyeivel, tudja, 
hogyan fordíthatja ezeket az 
eszközöket a saját hasznára.

Figyelmesség: Odafigyel 
beosztottjaira, tudja, ho-
gyan motiválhatja, fejleszt-
heti, és ezáltal tarthatja meg 
őket. Jól optimalizálja, ter-
vezi és használja az alkal-
mazottjaiban rejlő erőforrá-
sokat. (forrás: www.vg.hu)

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

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

 
 

Lehetséges, hogy egy 
időben több autógyártó 
vállalatnál is dolgozz? 

 

A Benteler Autótechnika Kft. 

Gépbeállító munkatársat keres 

Feladataid között szerepel többek között: 

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

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

Te vagy az ideáli jelölt, amennyiben: 

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

 
Amit kínálunk: 
 

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

 
      facebook.com/benteler.career 

   linkedin.com/company/benteler-group 

   www.career.benteler.com 

Jelentkezését várjuk: 
- elektronikus formában email címünkre 
- jelentkezési lap kitöltésével (portánkon) 
 
Munkavégzés helye: Mór 
 
Kapcsolat: 
Benteler Autótechnika Kft. 
8060 Mór, Akai u. 5. 
Tel.: (22) 881-172 
         (22) 881-174 
Ingyenesen hívható számunk:  
         06 80 828 828 
 
E-Mail: hr.mor@benteler.com 
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 OPERÁTOR
 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
 VILLAMOS KARBANTARTÓ
 GÉPÉSZ KARBANTARTÓ
 SZERSZÁMKARBANTARTÓ
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MORE THAN JUST A JOB...
TÖBB, MINT EGY MUNKAHELY... WORKING FOR A SAFER AND LIGHTER CAR

Elérhetőség: hr@hu.gestamp.com

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

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

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

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

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

ügyelete, ellenőrzése, karbantartása.

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

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

FOLYAMATMÉRNÖK
Elvárások:

  Szakirányú felsőfokú végzett ség (villamosmérnök vagy 
gépészmérnök)

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

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

nyezet
   Hosszú távú, stabil munkalehetőség egy folyamatosan 

növekvő cégnél

Jelentkezés módja:
Amennyiben a fenti  lehetőség felkeltett e fi gyelmét és szívesen csatlakozna csapatunkhoz, kérem, küldje el magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzát 
a következő e-mail címre: hr@hu.gestamp.com
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office@triarco.hu

Székesfehérvári irodaházak 
takarításához keresünk  

munkájára igényes, precíz  

takarító 
kollégát. 

Jelentkezés fényképes  
önéletrajzzal:

28
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Fémhatás Kft. 

MINŐSÉGELLENŐR 
LOGISZTIKUS

Ha szeretnél valami egyedinek a részese lenni, 
mindenképpen küld el önéletrajzodat a 
karrier@feha.hu e-mail címre!

FIATALOS CSAPATUNKBA

munkatársunk jelentkezését várjuk,
akár pályakezdőként is Székesfehérváron 
versenyképes bérekkel, biztos háttérrel!

25
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www.treningstudio.hu

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

·  Volfrám- és 
Fogyóelektródás 
hegesztő

· Targoncavezető
· Emelőgépkezelő
·  Földmunkagép 
kezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL 
RENDELKEZÜNK

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

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

28
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8000 Székesfehérvár, Piac tér 8.
 +36 22 506 498 I +36 20 967 3093 I www.manatwork.hu

Targoncás jogosítvány nem feltétel, de előny!

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

Amit kínálunk
  versenyképes bérezést
  széleskörű béren kívüli juttatásokat
  hosszú távú munkalehetőséget!

SZÉKESFEHÉRVÁRRA KERESÜNK 
RAKTÁROSOKAT 1 MŰSZAKBA!

széleskörű béren kívüli juttatásokat

28
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Sajnos vannak helyzetek, 
amikor konfliktussal vá-
lunk el az előző munkahe-
lyünkről, sőt, néha perrel is. 
Majd később a volt munkál-
tatótól kérnének referenci-
át rólunk…  ők pedig nem 
lesznek jóindulatúak. A leg-
több önéletrajz még mindig 
a munkahelyek kronologi-
kus felsorolásából áll, ami 
néha jó, ez esetben viszont 
nagyon nem. Mégis inkább 
a kompetenciái határozzák 
meg a szaktudását egy állás-
keresőnek, kevésbé a mun-
kahelye. Tehát egy kompe-
tencia-alapú önéletrajzot ér-
demes írni, ahol a munkahe-
lyek felsorolása ugyan pon-
tos, de nem hangsúlyos. Az 
ilyen önéletrajz vázlata: sze-

mélyes adatok (név, elérhető-
ségek, fénykép), összefoglaló 
néhány sorban a céljaidról, 
majd a kiemelt kompeten-
ciák, amik az álláshirdetés 
alapján fontosak. ezen kom-
petenciákról 8-10 sorban kell 
írni, min. 3 fő szakterületet, 
feladatot kitárgyalva. És ez-
zel az önéletrajz első oldala 
tele is lett, hasznos informá-
ciókat adva, a munkahelyek 
pedig még nincsenek meg-
említve. A következő oldal 
kezdődhet a tanulmányok-
kal, nyelvtudással, majd ez-
után jöhetnek a munkahe-
lyek 1-1 sorban felsorolva: 
beosztás, időszak, munka-
hely neve, majd a végére az 
érdeklődési kör és hobbik. 
(forrás: www.cvonline.hu)

Rossz ajánlásom van, mit 
csináljak?

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

06-22/508-660
fehervar@szuperinfo.hu 
www.szuperinfo.hu
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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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KNAUF INDUSTRIES HUNGARY Kft. munkatársakat keres 
folyamatosan bővülő csapatába, az alábbi pozíciókba:

Feladatok:
• Termékek ellenőrzése 
• Termékek elcsomagolása
• Dokumentáció vezetés

Feladatok:
•  Gépek folyamatos üzemeltetése, beállítások általános 

végrehajtása
•  Részvétel a szerszámcserében
•  Gyártásközi műszaki hibák elhárítása

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

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

KNAUF INDUSTRIES HUNGARY Kft. munkatársakat keres 

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

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

folyamatosan bővülő csapatába, az alábbi pozíciókba:

Gépelszedő operátor

Szenior operátor

Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Bakony utca 4.
Amit kínálunk:  

• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria: évi bruttó 300.000 Ft
• Havi prémium: teljesítmény, jelenléti
• Stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Közigazgatási határon kívül érkezőknek 100% buszbérlet
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•  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.
Tel.: 06-22/510-400 ~ 06-30/321-5613, E-mail: allas@premiumsoundsolutions.com

OPERÁTOR
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

 Munkakörbe keresünk kollégákat!

28
27

11

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

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

A szabadbattyáni 
Fiers Mechanika Kft. 

gyártóüzemébe felvételt 
hirdet az alábbi munkakörökbe:

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

• CNC FORGÁCSOLÓ 
• SZERSZÁMLAKATOS

• LÉZERHEGESZTŐ
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SzékeSfehérvári 
partner cégünk részére 

operátori 
munkakörben munkatársakat 

keresünk 

választható munkarendben!

Amit kínálunk:

 kiemelt bér  + pótlékok (Operátori 

tapasztalat függvényében emelkedhet)

 Cafeteria  Bónusz

 hosszútávú munkalehetőség

 Szerződéses járatok ingyenes 

használata

 helyi járatos bérlet támogatás

elvárások:
  8 általános iskolai végzettség

 Precizitás

Jelentkezni, érdeklődni:

06 70/630-5090 
telefonszámon, 

vagy küldj visszahívó sms-t!
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Székesfehérvári cég felvételt hirdet 

munkakörbe, 1 MŰSZAKOS munkavégzésre. 

Székesfehérvári cég felvételt hirdet Székesfehérvári cég felvételt hirdet 
BETANÍTOTT MUNKÁS 
munkakörbe,munkakörbe,munkakörbe, 1 MŰSZAKOS1 MŰSZAKOS munkavégzésre.  munkavégzésre. 
Feladatok: Fém alkatrészek vegyi felületkezelése, 
magasnyomású mosóval történő öblítése. 
Amit kínálunk: hosszú távú stabil munkahely, 
1 műszakos munkarend, családias fi atalos légkör, 
havi prémiumok, 13. havi juttatás, utazási támogatás. 
Jelentkezés: 06-22/533-154 ; 06-20/465-6980 vagy a
fi zikai.munka@freemail.hu email címen. 
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 FÉMIPARI GÉPKEZELŐKET
KERESÜNK 3 MŰSZAKBA

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.

AJÁNLATUNK:
 versenyképes alapbér
 kiemelt műszakpótlék (50%-os pótlék este 6-tól reggel 6-ig)
 ingyenes buszjáratok vidékről
 hosszú távú munkalehetőség

 FÉMIPARI GÉPKEZELŐKET
KERESÜNK 3 MŰSZAKBA

(50%-os pótlék este 6-tól reggel 6-ig)

 AZONNALI 
KEZDÉSSEL!

További információért keress minket 
az alábbi elérhetőségeken:
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Mostanában rosszul alszol? Reggelente szorongva indulsz a munkába? Úgy 
érzed, nem becsülnek meg, és nem látod értelmét annak, amit nap, mint nap 
csinálsz? 

A „menedzserbetegség” 
néven ismert tünetegyüt-
tes ma már egyáltalán nem 
csak a vezető pozícióban lé-
vőkre jellemző, hiszen egy-
re többen szenvednek tőle a 
munka, vagy a beosztás jel-
legétől függetlenül is. egy 
olyan állapot, melynek fi-
zikai és lelki aspektusai is 
megjelennek, és egy álta-
lánosan jelenlévő rossz kö-
zérzetet okoznak. Sajnos 
jellemző, hogy a kiégésre 
csak valamilyen fizikailag 
megjelenő betegség esetén 
figyelünk fel, csak ekkor 
szembesülünk azzal, hogy 
valójában már jó ideje rosz-
szul érezzük magunkat a 
bőrünkben. A testi tünetek, 
konkrét betegségek pedig 
valójában csak egy hosszú 
folyamat végét jelzik, szer-
vezetünk utolsó figyelmez-
tetései arról, hogy változtat-
nunk kell! ha sok stressz 

ér minket, az egyértelműen 
káros testi és lelki egészsé-
günkre. A megfelelő önis-
meret, és önmagunkhoz va-
ló őszinteség nagyon fontos 
a gondjaink kezelésében. 
Gondoljuk végig, mik azok a 
pontok, amiken mi magunk 
is tudunk változtatni. A hoz-
záállásunk, saját korlátaink 

meghatározása és tisztelet-
ben tartása, világos, és elér-
hető célok kitűzése mind a 
segítségünkre lehet. Szán-
junk időt a testi, lelki feltöl-
tődésre, ne ezen spóroljunk. 
ha úgy látjuk, a belső válto-
zás nem elegendő, a munka-
helyváltást is érdemes meg-
fontolni, hiszen lehet, hogy 

Segítség, kiégtem! – Avagy, mikor érdemes 
munkahelyet váltani?

a probléma alapvető gyöke-
re az, hogy nem a megfelelő 
helyen, vagy nem a megfele-
lő feladatot végezzük

Váltani, változtatni soha-
sem késő. Még ha ehhez ki 
is kell lépnünk a komfortz-
ónánkból, ne féljünk meg-
tenni az első lépéseket, hi-
szen egy jobb minőségű élet 
várhat ránk. (forrás: www.
cvonline.hu)
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A Jüllich Glas Holding Zrt.
az alábbi munkatársait keresi:

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

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

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

GÉPKEZELŐ
automata és 
félautomata 

üvegipari gépek 
kezelésére

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

Amit kínálunk: 

stabil munkahely hosszútávra, utazási 

költségtérítés 

Versenyképes bér + cafetéria

RAKTÁRI 
DOLGOZÓ

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

CNC 
GÉPKEZELŐ

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

FESTŐGÉP
KEZELŐ

ELVÁRÁSAINK: 2, idősza-

kosan 3 műszak vállalása,  

hasonló gépek kezelésé-

ben szerzett tapasztalat

ELŐNY: festékek ismerete,  

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

Feladatok:
•  Megrendelések alapján termékgyártás félautomata gépen
• Termékek ellenőrzése, mérése
• Termékek csomagolása
• Dokumentáció vezetés

Elvárások:
• Számítógép alapfokú ismeret
• Átlagos műszaki érzék
• Önállóság

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

• Versenyképes jövedelem
• Cafetéria: évi bruttó 300.000 Ft
• Havi prémium: teljesítmény, jelenléti
• Stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Közigazgatási határon kívül érkezőknek 100% buszbérlet 
Jelentkezni lehet az allas@knauf.fr levelezési címre 
küldött fényképes önéletrajzzal lehet, a tárgyban 

megpályázni kívánt munkakör megjelölésével. 

Feladatok:Feladatok:
EPS Vágógép kezelő
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A jutalékos munkáktól az álláskeresők jó része ma is menekül, idegenkedik.
Ennek indoka egyszerű, a biztos, havi fix az, ami miatt a legtöbben munkavi-
szonyt vállalnak. A jutalékos munka jár némi kockázattal, ennek ellenére öt-
vözi a vállalkozói és a munkavállalói lét előnyeit.

 A jutalékos munkáknál 
is kötelező valamilyen 
alapbért biztosíta-
ni, azaz a havi 
fix itt is bizto-
sított. ezen fe-
lül van egy 
feltételek 
teljesülé-
séhez kö-
tött mozgó-
bér. Valójában 
ez az, amiért a 
jutalékos munkát ér-
demes elvállalni. A bizalom 

az üzleti élet alapja. Meg-
bízható-e a cég, akivel 

jutalékos értéke-
sítői munkáról 

tárgyalsz? Mi-
lyen a híre a 

piacon, 
m e n y -
nyire tő-
keerős, 

m e n ny i r e 
képes kiszol-

gálni az ügyfe-
leket jó minőség-

ben? Mennyire reálisak a 

terveik, mennyire jó a ter-
méke? ha ezeket a kérdése-
ket állásinterjún felteszed, 
azzal két legyet is üthetsz 
egy csapásra: megmuta-
tod, hogy felkészült vagy 
és alkalmas erre a munká-
ra, emellett a saját kocká-
zataidat is tudod értékelni, 
és nagyobb önbizalommal 
vághatsz bele a munkába, 
ha tudod, mire számíthatsz 
pontosan. erre a helyzetre 
igaz, hogy aki mer, az nyer. 
(forrás: cvonline.hu)

Jutalékos munkák: 
aki mer, az nyer

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, valamint 12 órás 

folyamatos munkarendbe is

TÖMBSZIKRA FORGÁCSOLÓ
2 műszakos 8 órás munkarendbe

RAKTÁROS, KOMISSIÓZÓ,

ALAPANYAG ELŐKÉSZÍTŐ,

MÉRÉSTECHNIKUS
12 órás folyamatos munkarendbe

Elektromos karbantartó
2 műszakos

28
28

11

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

06-22/508-660
fehervar@szuperinfo.hu 
www.szuperinfo.hu
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Igen: a BENTELER-nél bármi lehetséges. A vállalati tehetséggondozástól a nemzetközi karrierig, 
a fejlődési irányok sokféleségével és személyre szabott fejlődési lehetőségekkel támogatjuk 
kollégáink karrierútját. A BENTELER-nél mindig tudjuk a választ a jövővel kapcsolatos 
kérdéseidre, és megtaláljuk a hozzád leginkább illeszkedő utat. “ Be it all at BENTELER!” – vagyis 
a BENTELER-nél bármivé válhatsz! 

Az Ön új munkahelye 

A BENTELER csoport mindig tudja a megoldást. Munkatársaink minden divíziónkban, minden lokációnkon 
profitálhatnak a multinacionális hátterünk adta lehetőségek 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 
• határozott idejű szerződés 
• 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 
 
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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MECHANIKAI GÉP 
ÖSSZESZERELŐ

Munkavégzés helye:   Székesfehérvár

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

Feladatok
•  kézi csörlő, kézi-, karos-láncos emelők összeszerelése 

a megfelelő technológiai leírás alapján, a szükséges 
alkatrészek felhasználásával;

•  az elkészült termék tesztelése, majd csomagolása.
Elvárások
• műszaki beállítottság;
•  egy műszakos munkarend vállalása;
•  közepesen nehéz fi zikai munkára való alkalmasság;
• pontos, precíz munkavégzés.

Előny
• targoncavezetői engedély

Amit kínálunk
•  versenyképes fi zetés (bérminimumon felüli 

alapbér + törvényestől magasabb műszakpótlék + 
teljesítménybér + mozgó bérek)

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

26
90
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Egyre gyakoribb, hogy a sokadik kör állásinterjú 
után a cég azt kéri az álláskeresőtől, hogy nevez-
zen meg 1-3 személyt, akit referenciaként megkér-
dezhetnek róla. Az álláskeresők pedig, hiába tiszta 
a lelkiismeretük, pánikba esnek. Miért kell ez? Mit 
akarnak megtudni?

ez egy régóta működő 
gyakorlat már külföldön, 
nálunk azért kezdett be-
gyűrűzni, mert egyre töb-
ben egyre bátrabban válta-
nak iparágat, karriert, így 
olyan álláskeresők érkez-
nek a cégekhez, akik szá-
mukra teljesen ismeretle-
nek. A referenciakérő cé-
gek szándéka tehát nem 
az, hogy találjanak rólad 
valamit, ami kompromittá-
ló, ami miatt elutasítanak, 
amiből problémád lehet. Az 
a szándékuk, hogy a saját 

döntésüket megalapozott-
nak lássák, visszaigazo-
lást kapjanak arról, hogy az 
önéletrajzod, állásinterjún 
nyújtott teljesítményed va-
lós, és megbízhatnak ben-
ned. hozzáteszem, ez a re-
ferenciakérés szinte mindig 
pozitívan végződik: akiről 
referenciát kérnek, azzal 
már komolyan számolnak, 
szinte szerződéskötés előtt 
áll. egyéb pozitívuma is le-
het a referenciáknak: az ál-
lásinterjún mindig kicsit 
visszafogottabban, sok 

esetben stressztől megbé-
nultan kommunikálnak az 
álláskeresők. A referencia-
személy pedig évekig na-
pi kapcsolatban volt veled, 
ismer, tudja, milyen veled 
dolgozni, milyen vagy, ha 
jókedvű vagy, milyen ve-
led dolgozni, ha épp rosz-

Megyei és multinacionális  
cégek állásajánlatai közül válogathat  

minden héten!

Miért kérnek a cégek referenciát?

sz passzban vagy. Sokszor 
előfordult már, hogy a cég 
még bizonytalan volt a je-

lölttel kapcsolatban, de a re-
ferenciaszemély véleménye 
alapján megerősödött az el-
határozásuk. Amikor a cég 
referenciát kér, érdemes át-
gondolni, ki lehet megfele-
lő referenciaszemély: nem-
csak felettes, hanem lehet 
kolléga, beosztott is akár, 
sőt olyan egyéb cég promi-
nens személye, akivel napi 
munkakapcsolatban álltál, 
pályakezdők esetében akár 
egy tanár is. Bárki, aki tud a 
szakmai munkádról, tanul-
mányaidról, munkamód-
szeredről. (forrás: www.
cvonline.hu)

Operátori pozíció érdekelne? 
Stabil munkahelyet szeretnél igényes munkakörnyezetben?

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

Elvárások: 
3 műszakos vagy 12 órás 
folyamatos munkarend 
vállalása

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

minket 
bizalommal!

Stabil munkahelyet szeretnél igényes munkakörnyezetben?Stabil munkahelyet szeretnél igényes munkakörnyezetben?Stabil munkahelyet szeretnél igényes munkakörnyezetben?

Elvárások: 
3 műszakos vagy 12 órás 
folyamatos munkarend 
vállalása

Ha a válaszod 
igen, keress 

bizalommal!
Amit kínálunk:

Kiemelt bérezés, cafeteria, 
havi teljesítmény bónusz

Ha szeretnél egy megbízható cégnél, 
jó csapatban dolgozni, 

jelentkezz!

Építőipari szakmunkás 
és segédmunkás 

munkatársakat keresünk!

Jelentkezés:
 E-mail: abiztosmunka@gmail.com

Telefon: 22/385-360
Mobil: 20/985-1684

Munkalehetőség

Dolgozz velünk!

27
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Gyorsan sok pénzt 
szeretnél keresni?  
Van egy tippünk! 

ALKALMI munkalehetőség 
KIEMELT BÉREZÉSSEL egy és két műszakos munkarendben!
Amit kínálunk:- Azonnali munkába állás-  Rugalmas munkaidő beosztás
-  Hosszútávú 

munkalehetőség- Kiemelt bérezés- Garantált jó hangulat- Családias légkör
Részletekért keress minket a 70/630-1230-as telefonszámon!
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Utazás

Megkezdték a látogatóközpont építését a soproni 
Páneurópai Piknik Emlékpark területén. A történelmi 
esemény helyszíne kedvelt turistacélpont, és a fel-
újítás után várhatóan még többen látogatják majd. 

A mintegy 340 négyzet-
méteres látogatóközpont au-
gusztus 19-re, a határáttörés 
30. évfordulójára készül el. 
A történelmi esemény hely-
színén megvalósuló köz-
pontban interaktív kiállítás 
mutatja majd be az 1989-es 
eseményeket. A páneurópai 
piknik és a határáttörés az 
európai újraegyesítés egyik 
jelképévé vált: 30 évvel ez-
előtt a civil rendezvényt ki-
használva, több száz keletné-
met állampolgár szökött át a 

szabadságot jelentő nyugat-
ra. ezt követően omlott le a 
berlini fal, és megszületett 
Németország, illetve történt 
meg európa újraegyesítése. 
A látogatóközpont mellett 
egy, a vasfüggöny és hatá-
ráttörés pillanatát megörö-
kítő „időkapu” is épül. Az 
emlékhely egyébként koráb-
ban már megkapta az euró-
pai örökség címet, elismer-
ve az európai újraegyesítés 
folyamatában játszott szere-
pét. (forrás: www.travelo.hu)

Időkaput is építenek a 
páneurópai piknik helyszínén

Már 73-ra bővül a maket-
tek száma a Szarvasi Mini 
Magyarország makettpark-
ban.  A 2013-as nyitás óta, 
minden évben egy-egy újabb 
ismert hazai turisztikai lát-
nivaló apró mását készítik el,  
Az elmúlt években a hazai 
épületeket már erdélyi, Fel-
vidéki és Kárpátaljai maket-

tek is követték. A park meg-
álmodói ebben az évben pe-
dig Nyugat-Magyarország-
ra fókuszáltak, hogy onnan 
hozzanak új makett ötlete-
ket. Így építették meg kis mé-
retben a soproni Tűztornyot, 
a fertődi esterházy-kastélyt, 
az őrvidéki Fraknó-, és Léka 
várát, valamint a kismarto-

ni plébánia (haydn) templo-
mot. Az újdonságok mellett 
folyamatosan zajlik a meglé-
vő makettek hangzóvá, moz-
góvá alakítása, de az év min-
den napján látogatható Mini 
Magyarország makettpark 
környezete is folyamatosan 
szépül. (forrás: www.tra-
velo.hu)

Szarvason megépítették a soproni 
tűztorony apró mását

Ami Budapestnek a Já-
nos-hegy, az Belgrádnak az 
Avala. Az erdővel borított 
hegy a belgrádiak egyik ked-
venc kirándulóhelye, 
ahová sokan kijár-
nak kocogni, sé-
tálni, túrázni és 
sportolni. Sőt, 
nagyon úgy 
tűnik, hogy 
hamarosan 
síelni is le-
het majd 
itt. Az új 
sípálya a 
helyi él-
ménypark 
területén 
kap helyet. 
A látoga-
tók 550 mé-
ter hosszú ki-
épített pályán 
csúszkálhatnak 
majd, ésa téli sport a 
meleg hónapokban is el-
érhető lesz, ugyanis egy sza-
kaszon speciális, csúszásra 

alkalmas területet alakíta-
nak ki. A sport kedvelőinek 
közepes erősségű, kék fo-
kozatú pályát ígérnek. Aki 

még a sípálya elkészü-
lése előtt érkezik az 

Avala hegyre, az 
bungeejumpin-

golhat az Avala 
torony tetejé-
ről, kipró-
bálhatja a 
falmászást, 
vég igme-
het egy bá-
torságpró-
báló kötél-
pályán és 
akár célba 
is lőhet. A 

hegy alkal-
mas túrázás-

ra, és családi 
kirándulásokra 

is. A lábánál ját-
szótér, „egészségsé-

tány” és szabadtéri „kon-
diterem” is található. (forrás: 
www.travelo.hu)

Télen-nyáron üzemelő 
sípályát kap a szerb Avala 
kalandpark

Angolul is lehozzák nekünk a csillagokat a debreceni planetáriumban 
Két új, angol nyelvű teljeskupolás-filmet vetítenek az Agóra planetáriumában. A programokkal a városban élő 
külföldieket és a hozzánk látogató turistákat célozzák meg, de az angolul tanulók számára is remek gyakorlási 
lehetőséget jelenthet. Az angol nyelvű vetítések az Agóra mobil digitális planetáriumában minden nap 17 órától 
láthatók. (forrás: www.travelo.hu)
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága két éve egy pá-
lyázaton nyert el 180 millió forintos összeget arra, 
hogy a szomolyai kaptárkövek területét bemutató-
hellyé és turisztikai látványossággá fejlessze.

 A tereprendezés során a 
szomolyai kaptárkövek kör-
nyezetébe nem illő növénye-
ket eltávolították, a taposási 
károk megszüntetésére fém-
ből készült ún. járóplatfor-
mokat létesítettek, amelyeket 
védőkorlátokkal szereltek fel. 
ezek mellett turistapihenő-
ket alakítottak ki, több he-
lyen pedig ismertető táblákat 
helyeztek el. Kialakítottak 
egy kupolás kiállító épületet, 
ahol a helyi kaptárköveket és 

a Bükki kőkultúra értékeit 
mutatják be, miközben nape-
lemekkel működő kamerákat 
szereltek fel, esőbeálló pavi-
lon létesítettek, a munkálatok 
teljes befejezése 2019 végére 
várható. A kaptárköveket az 
érdeklődők továbbra is ingye-
nesen látogathatják, májustól 
azonban a Bükki Nemzeti 
park Igazgatósága az eddigi-
nél több, szakvezetett túrát is 
szervez majd. (forrás: www.
travelo.hu)

Turistabaráttá alakították a 
bükki kaptárkövek környékét

A miskolci Látás – Mód 
Alapítvány és a Diósgyőri 
vár szakemberei egy olyan 
projektet dolgoztak ki kö-
zösen, amely tárlatveze-
tés formájában a vakok 
és gyengénlátók számára 
is átadható információkat 
tartalmaz. A sétát a vártör-
ténet szobájában kezdik, 
ahol végigtapogathatják a 
palota makettjét, így első-
ként magát a várat fedezhe-
tik fel. Aztán a fémműves 
műhelyben pajzsot, kardot, 
sisakot és láncinget vehet-
nek kezükbe, a fűszerek 
termében pedig az illato-
kon keresztül a konyha és a 
fűszerek világában merül-
hetnek el. És amíg a ruhás-
ládában megtapinthatják 
a korabeli öltözékeket, ad-
dig a kápolnában és a Lo-
vagteremben már a külön-

leges akusztikával ismer-
kedhetnek meg. Március 
23-ától már nemcsak a bor-
sodi gyerekek, hanem egy 
előzetes bejelentkezés után 
minden látássérült vendég 
részt vehet ezen a tapint-
ható tárlaton. A Diósgyőri 

vár által kiadott közlemény 
szerint ez a projekt egyet-
len céllal született: hogy 
minden ember számára 
lehetővé tegye azt az él-
ményt, hogy megismerje 
a királynék várát. (forrás: 
www.travelo.hu)

Tapintható tárlatvezetéssel várják a 
látássérülteket a Diósgyőri várban

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

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

Hihetetlen víz alatti éttermet nyitottak
Nemrég nyílt meg Európa első víz alat-

ti étterme az Oslótól mintegy 400 kilo-
méterre, délnyugatra fekvő Lindesnes-
ben. Az Under nevű étterem öt és fél 
méterrel van a vízszint alatt.Számos víz 
alatti étterem van egyébként világszerte, 
például Kínában, Dubajban vagy a Mal-
dív-szigeteken. (forrás: www.origo.hu)
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Ünnepélyes keretek között Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium minisz-
terhelyettese, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, 
Papp Károly r. altábornagy, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, 
dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány és dr. Varga Pé-
ter r. dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője április 
9-én átadta a Gárdonyi Rendőrkapitányság új épületét. 

A kilencven fős állo-
mány a zöldmezős beru-
házás eredményeképpen 
színvonalas, a mai kor kö-
vetelményeinek megfele-
lő ingatlanban folytathatja 
munkáját.

Az ünnepélyes átadá-
son a jelenlévő vezetők - 
Spányi Antal megyéspüs-
pök áldásával kísérve - fel-
avatták pogány Gábor Be-
nő szobrászművész Sárká-
nyölő Szent György című 
alkotását, mely a kapitány-
ság homlokzatán kapott 
helyet. A Gárdony, Balassi 

Bálint utca 5. szám alatti 
épület átadásának alkal-

mából beszédet mondott 
dr. Kontrát Károly minisz-

terhelyettes és dr. Varga pé-
ter r. dandártábornok. A 
beruházás következtében 
a kapitányság személyi ál-
lományának elhelyezésére 
ezidáig szolgáló négy kü-
lönálló ingatlan helyett egy 
minden igényt kielégítő, 
4840 m2 területű ingatla-
non 2200 m2 alapterületű 
főépület, 93 m2 alapterü-
letű melléképület, továbbá 
fedett kerékpár- és gépjár-
műtároló, valamint a szol-
gálati hajók részére fedett 
tároló áll rendelkezésre. A 
rendőrkapitányság munka-
társai az átadott épületben 
a kor elvárásainak megfe-
lelő körülmények között 
végezhetik a munkáju-
kat, korszerű, kényelmes 
és gyors ügyintézést bizto-
sítva a lakosság számára.   
 -mátay-

Új épületben a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság

Megint csak nem pará-
dézva, újra szoros mecs-
cset játszva, de ismét nyert 
a MOL Vidi FC a labdarúgó 
NB I-ben. zsinórban ez volt 
a piros-kék csapat negyedik 
egygólos bajnoki sikere, az 
utóbbi 12 tétmeccséből pe-
dig a 11-ik győzelme, amiből 
a kilencedik (!) egygólos... A 
28. forduló rangadóján az 

immár egyértelműen hazai 
harmadik erőnek számító, 
több kiváló játékossal felál-
ló Újpest FC látogatott a fel-
újított Sóstóra, s szenvedett 
2-1-es vereséget a Ferenc-
várost tovább üldöző cím-
védőtől. A Vidi találatain 
hodzic és Futács osztozott.  
Jöhet a Fradi elleni, idegen-
beli szuperrangadó. A Vidi 
eddig az idén négyből há-
rom tétmeccsen megverte a 
zöld-fehéreket, egyszer dön-
tetleneztek a felek. ebből ki-
indulva nem esélytelen az 
újabb sikerre Marko Niko-
lics együttese, ám ha győz 
az április 13-án, szombaton 
19.30-kor kezdődő Üllői úti 
extraderbin, akkor is még 
maradna 5 egységnyi elő-
nyük a bajnokságban pont-
jaikkal jobban sáfárkodó 
zöld-fehéreknek.  -mátay-

Lebirkózta az Újpestet  
is a Vidi

Futács bejött és döntött

Komoly tengerentúli 
és európai tapasztalattal, 
NhL-es múlttal rendelkező 
kanadai center a Fehérvár 
AV19 első légiós igazolása 
a következő szezonra. A 
legutóbb a Dorn-
birn eBeL-ala-
k u lat ába n 
s z e r e p l ő 
Scott Tim-
mins 24 mecs-
csen lépett jégre a 
sportág csúcsligá-
jában, az NhL-ben 
a Florida pant-
hers színeiben, 
de játszott az 
AhL-ben és a 
német élvo-
nalban, a 
De L - b e n 
is, olyan 
bajnok-
s á -
gok-
ban, 
ame-

lyekbe nem akármilyen ho-
kisok jutnak el. Timmins 
igazi univerzális spíler, jól 
t u d védekezni és 
tá- madni egy-

aránt, nagy 
hasznára le-

het a jelen-
leg 13 ér-
vényes 
s z e r -
ződés-
sel ren-

delkező 
játékost 
köteléke-

iben tudó 
egyletnek. 

A Fehérvár 
A V 1 9 

csapatában 
jelenleg érvényes 

kontraktussal rendelke-
zik a kapus Kornakker Dá-
niel, valamint Szabó Ben-
ce, Szabó Dániel, Jonathan 
harty és Stipsicz Bence, a 

támadók közül pedig er-
dély Csanád, Kóger Dáni-
el, Andrew Sarauer, Timo-
tej Sille, Sárpátki Tamás, 
Szabó Krisztián, Szita Do-
nát és Scott Timmins. Az 
már korábban biztossá vált, 
hogy Carruth, hári János, 
valamint zack phillips nem 
kék-fehérben folytatja pálya-
futását, de Tero Koskiranta 
és Arttu Luttinen sem lesz a 
Fehérvár AV19 játékosa jövő-

re.  -mátay-

Beindult a jövés-menés a Volánnál

Timmins a Volán új csatára 
 Fotó: FAV19

Köztéri kincseink: Fister-Peresztegi Nagy-kereszt
Alkotó: Csanádi Gabriella
Avatás: 1894
Székesfehérvár, Budai út-Lehel utca sarok

A Notre-Dame újjáépítéséért 
az egész világ megmozdult, köz-
tük Székesfehérvár is. „Ha van 
város, amely átérzi egy kated-
rális elvesztésének tragédiáját, 
az Székesfehérvár.” - írta Face-
book oldalán Fehérvár polgár-
mestere. „A város önkormány-
zata minden fehérvári nevében, 
csatlakozva Szeged városához 
10 ezer eurót ajánl fel, és minden 
olyan önkormányzatot hasonló 
felajánlásra buzdítok, melynek 
lehetősége van hasonlóra” - írta 
Dr. Cser-Palkovics András.

A Vox Mirabilis Kamarakórus is 
a párizsi Notre Dame újjáépíté-
sére ajánlja fel a húsvéti koncert-
jének teljes bevételét, emellett 
gyűjtést szerveznek. Aki szeret-
ne ehhez a nemes célhoz hozzá-
járulni, megteheti a koncerten 
személyesen vagy előre egyez-
tetett megbeszélés alapján ezen 
a telefonszámon: +36-20/9-527-
521 (forrás: szekesfehervar.hu)

Fehérvár is 
csatlakozik a Notre-
Dame újjáépítéséhez

Magazin



2019. április 18.     Székesfehérvár és körzete Szuperinfó    17

Ezeréves falu nyílt a  
Dinnyési Várparkban
A tavasz beköszöntével újabb turisztikai látványos-
sággal bővült a Velencei-tó környéke. 

A Dinnyési Várpark, 
melynek megyei értéktár-
ba való felvétele megtör-
tént - a cél pedig a nemzeti 
értéktárba való bekerülés 
-, újabb izgalmas történel-
mi utazásra invitálja a lá-
togatókat: Árpád-kori falut 
épített a házigazda. Igazi 
családi kirándulás része le-
het az élő állatokkal, alko-
tó mesteremberekkel való 

találkozás az ezeréves le-
letek alapján újraálmodott 
magyar faluban.

Szítja a tüzet, veri a va-
sat, készül a sok csodás ék-
szer zsinkó István ékszer-
kovács keze alatt a Dinnyé-
si Várpark egyik Árpád-ko-
ri kis műhelyében. Éppen 
úgy, mint ezer éve, amikor 
a magyar ember java része 
még olyan apró, pár száz 

lelkes falvakban élt, mint 
amilyen most nyílt a vár-
park skanzenjében. Alexi 
zoltán, a park házigazdá-
ja ugyanis ismét nagyot ál-
modott – a régi, már csak a 
magyar történelmi emléke-
zetben létező várak újraál-

modott makettjei mellé fel-
épített egy Árpád-kori falut 
is. Az új várpark-rész ápri-
lis 4-i ünnepélyes átadóján 
Spányi Antal megyéspüs-
pök áldotta meg a falut, s 
itt elevenítette fel a magyar 
történelem eme turisztikai 
látványossággal párosuló 
központjának fontosságát 
Tessely zoltán és L. Simon 
László országgyűlési kép-
viselő is.

A Dinnyésen felépített 
Árpád-kori falu a Székes-
fehérvár területén azono-
sított több mint ötven ap-
ró falu régészeti feltárásai 
alapján készült. ezekben a 
közösségekben néhány száz 
ember élt, alkotott és dol-
gozott. Veremházak, mű-
helyek, közösségi épülete-
tek és templomok alkották e 
falvakat, amelyekben a kéz-

műves mesterségek és az ál-
lattenyésztés is a mindenna-
pok része volt. Így van ez a 
mai, dinnyési faluban is: a 
látogatók élő gazdasági ál-
latokkal, valamint környék-
beli kézműves alkotókkal 
és az ő munkáikkal talál-
kozhatnak. Alexi zoltán a 
skanzen épületei között ki-
emelte a templomot, mint a 
világon egyedülállóan újra-
álmodott építményt. ezen 
kívül ugyanis nem építet-
tek Árpád-kori fatemplom 
rekonstrukciót sehol. Tóth 
István, Gárdony polgármes-
tere az újabb turisztikai lát-
ványosság kapcsán így fo-
galmazott: - Mi, gárdonyi 
polgárok büszkék vagyunk 
Alexi zoltánra és munkájá-
ra, és reméljük, kitartása, el-
szántsága a jövőben is foly-
tatódik. str

Akárcsak ezer éve - a kézmíves asszony gyermekével - a Dinnyési Várparkban lehet velük találkozni  
 Fotó: a szerző

1. rész

Ismét remekül sikerült 
a Fejér Megyei Diáknapok 
rendezvénysorozata, amely-
nek újra Székesfehér-vár volt 
a házigazdája. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a leg-
hangulatosabb produkció-
kat bemutató gálaműsorral 
zárult háromnapos, mint-
egy félezer előadást felvo-
nultató esemény, amelyen 
12 kategóriában minősítet-
ték a megye legtehetsége-
sebb fiataljait. A Szent István 
hitoktatási és Művelődési 
ház színültig megtelt szín-
háztermében tizenhárom 
plusz egy produkciónak tap-
solt a közönség. Fel-lépett a 
Teleki Blanka Gimnázium 
Fiúkara, a hermann László 
zeneművészeti Szakgimná-
zium és AMI Vegyeskara, 
a The Crowd és a Vasvári 
Diákszínpad.

Verset mondott Feren-
czy-Nagy Boglárka, Kiss 
Viktória és Roa-zamora Do-

rothy Carmen. Könnyű-ze-
nei kategóriában Balla Bene-
dek és Matern Vanda álltak 
mikrofon elé. A népdal-nép-
zene-néptánc kategóriát 
Marton János Márton, illet-
ve a Nefelejcs képviselték, 
zenéltek még a Fafúvosok. A 
gálát a Sótájm kategóriában 
indult halasi Dávid tánca 
után egy ráadásprodukció 
zárta. A Vasvári Diák-szín-
pad Gesztus csoportja Dés 
László: Mi vagyunk a Grund 

című számával lépett szín-
padra, nem mindennapi for-
mában, ugyanis a produkció 
alatt a csapat jelnyelven is 
előadta a dalt, melynek utol-
só versszakához a gála ösz-
szes fellépője csatlakozott.

A gálaműsoron a Diákna-
pok résztvevőit Mészáros 
Attila alpolgármester kö-
szöntötte, aki hangsúlyoz-
ta, hogy mindig nagy öröm, 
amikor Székesfehérvár ad-
hat otthont a nagy népsze-

rűségnek örvendő kulturális 
diákrendezvénynek. hozzé-
tette, hogy idén is sikeres 
napokon vannak túl, ahol 
közel ezer tehetséges me-
gyei diák mutathatta meg 
magát. Az eredményhir-
detésen a Fesztiváldíjat a 
hermann László zenemű-
vészeti Szakgimnázium és 
AMI képviselői vehették át, 
akik a Tópartival együtt, 
díjuk mellé egy-egy Diákna-
pok logóval ellátott kanapé-
val is gazdagodtak. Díjazták 
még a kápolnásnyéki Vörös-
marty Mihály Általános Is-
kola, Gimnázium és AMI-t, 
a Széchenyi István Gimná-
zium és Kollégiumot, vala-
mint a Tóparti Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázi-
umot. Gazdára talált Viola, 
a Fejér Megyei Diáknapok 
kabalaállata is, akit a fesz-
tivál Közönségdíjasai, a The 
Crowd lányai vihettek haza.

 -mátay-

Diáknapok: a Hermanné a fesztiváldíj

Diáknapok Fotó: ÖKK

Háromszor verte simán, 3-0-
ra a férfi röplabda NB I Liga elő-
döntőjében a SZESE Győr csa-
patát a MÁV Előre SC, így be-
jutott a fináléba (kvalifikációs 
körbe), amelyben az Extraliga 
6. helyezettje, a debreceni DEAC 
SNK vagy a MAFC-BME vár rá. Az 
igencsak érdekes lebonyolítás-
nak köszönhetően a székesfe-
hérvári együttes gyakorlatilag 
az NB I Liga (az első vonal alsó-
háza) bajnokának tekinthető, a 
döntő pedig igazából nem dön-
tő, hanem egy kvalifikációs pár-
harc, melynek célja eldönteni, 
mely alakulatok csatlakozhatnak 
a következő szezonban a felső-
házhoz, az Extraligához.  -mátay-

A MÁV Előre az NB I 
legjobbja!
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Otthon - Építés 
Lakberendezés

28
03
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Serfőző Kertészet
Bánáti Kert Bt

A hét növénye: 
Folyton termő balkoneper 

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.

28
29

58

,,kertjének, balkonjának éke lehet
,,
!

Folyton termő balkoneperFolyton termő balkoneperFolyton termő balkoneperFolyton termő balkoneper

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

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

SZÉKESFEHÉRVÁR
SÁRKERESZTÚRI 73/A

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

389.000 Ft

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

Heti akció:
Egyes gránit

ALBA GRÁNIT

Akció ideje: 2019.04.18-2019.04.30.

100 db-os 
telepíthető 
készletünk 

képekkel 
e-mailben 
lekérhető

28
29

61

Kések tisztítása
Ha hatékonyan, de vegyszer nélkül szeretnénk a késeinkről eltávolítani a szennyeződést, akkor nem kell mást 
tennünk, csak a megpucolt burgonyáról levágott héjjal többször simítsuk át a kés mindkét oldalát. Természete-
sen mindez nem helyettesíti a mosogatást, de elképzelhető olyan helyzet, amikor jól jöhet ez a módszer. Segítsé-
gével például könnyebben eltávolíthatjuk a vízkő, vagy esetleg a rozsda jeleit. Élezések után is nagyon hatékony 
ez a módszer, mivel egy másodperc alatt eltávolíthatjuk vele a legapróbb szemcséket is. (forrás: bien.hu)

Készítsünk méhitatót, hogy segítsünk a kis beporzóknak, de figyeljünk arra, 
hogy soha ne adjunk a tiszta vízhez cukrot. 

ez a gyakorlat komolyan 
veszélyezteti a növénybe-
porzást, hisz a méh a cuk-
ros vízből hozzájut a számá-
ra szükséges cukormennyi-
séghez, és a virágporok ke-
resése helyett oda tér majd 
vissza, ahol cukros vizet ka-
pott. ugyanakkor a házimé-
hek százai a mézzel együtt 
tárolják a cukros vizet a kap-
tárjaikban, így tulajdonkép-
pen befröcskölik velük azt, 
azaz felvizezik-hígítják a 
mézet. A könnyen felszívó-
dó mézzel szemben a szilárd 
cukrot oldaniuk kell. Csak 

lassan tudják ezt elvégezni, 
mivel ehhez a garatmirigy-
nek megfelelő mennyiségű 
váladékot kell elválasztania. 
A melezitóz kristályok oldá-
sa különösen nehéz. ezért, 
ha legközelebb vízzel itat-
nánk a házi méheket, hogy 
segítsünk nekik a hőség-
ben, ne adjunk a tiszta víz-
hez cukrot,  különben akár 
kárt is tehetünk a kedves és 
hasznos kis rovarokban.

Az itató elkészítéséhez te-
gyünk egy edénybe, tálba ka-
vicsokat-köveket, így öntsük 
fel azt vízzel. Ily módon biz-

tonságosan landolhatnak és 
ihatnak, a vízbefúlás veszé-
lye nélkül. A háziméhek a 
virágzó növények 80 száza-
lékát porozzák be. elveszté-
sük nemcsak az étrendünket 
alakíthatná át drasztikusan 
– az alma, brokkoli, szamó-
ca, dió, spárga, áfonya vagy 
uborkafogyasztásunkat, 
hogy csak néhányat említ-
sünk – hanem veszélyeztetné 
a hústermelést is, hisz nem 
állna rendelkezésre többé lu-
cerna az állattenyésztéshez 
– írja a healthy Food house. 
Kim Flottum, a Bee Culture 

elnevezésű magazin szer-
kesztője azt írja a könyvé-
ben, hogy a víz a kikristá-
lyosodott méz feloldására, a 
lárvák ételének a hígítására, 
és egy forró napon szomjoltó 

hideg italként szolgál. A mé-
hek pontosan emlékeznek 
arra, hogy hová térjenek visz-
sza, ahol egyszer már biztos 
vízlelőhelyet találtak. (for-
rás: sokszinuvidek.24.hu)

Itassuk a méheket, de ne cukros vízzel
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NYERTES PÁLYÁZÓ, 
SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁRSASHÁZ

ÓBER LÁSZLÓ

Három kategória – számos nyertes – 12 000 000 forint elnyerhető támogatás – 
értékes ajándékutalványok

Az OTP Business 2019-ben is Társasházi Pályázatot hirdet három kategóriában, melynek keretén belül  
15 lakóközösség, összesen 12 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyerhet céljaik megvalósításához.

Kategóriák: 

• Ezermester   
• Biztonság    
• Közösségépítés  

Pályázzon mielőbb, és nyerjen!

A kategóriánként elnyerhető összegeken felül a nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának
benyújtóját 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal jutalmazzuk!*

A pályázati kiírást és a pályázati részvétel részletes feltételeit a www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat  
oldalon olvashatja, ahol társasházi szakértőink elérhetőségét is megtalálja.  
A pályázatok leadásának határideje: 2019. június 16.

Részletes feltételek:  www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030
*A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek.

Díjazás kategóriánként:

I. helyezett: 1 300 000 Ft
II. helyezett: 1 000 000 Ft
III. helyezett: 800 000 Ft
IV. helyezett: 600 000 Ft
V. helyezett: 300 000 Ft

Pályázzon egyszerűen, online!

Fejlessze Ön is társasházát az OTP Business 
Társasházi Pályázat segítségével!

28
29
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28

29
51

Hogyan zajlik az ablak-
csere egy panellakás-
ban? A nyílászárók – 
azon belül is az ablakok 
cseréje – egy nagy volu-
menű felújítási feladat, 
mely több folyamatból 
áll. Most össze is foglal-
juk ennek részleteit.

A felújítást előzze meg egy 
alapos “piackutatás”, ahol 
minden minket érdeklő rész-
letet megkérdezünk a kivite-
lezőktől, és ez alapján össze-
rakhatjuk a projektre szánt 
költségkeretünket. ha meg-
van a kivitelező szakember 
és az ablak, akkor a követke-
ző lépés a dátum meghatáro-
zása. A nagy napon sok eset-
ben először csak a szerelők 
jönnek meg, és az ablakot 
egy másik teherautó hozza. 
ettől nem kell megijedni, ha 
így van, ez egy bevett eljárás 
sok cég esetében. A lepako-
lás és felhordás után jön a 
bontás folyamata. ebben a 
fázisban leszedik a régi ab-
lakok szárnyait. A következő 
lépésben kibontják a régi to-
kot a falból. ez a legnagyobb 
kosszal járó munkafolyamat 
is, melyre érdemes előre fel-
készülni. ezután ki kell ta-
karítani az ablaknyílást, és 
készen is állnak a beépítésre.

A beépítésnél először be-
csavarozzák az ablaktokot a 
falba, majd a fal és a tok kö-
zötti részt kifújják puR hab-
bal. ekkor még csak a keret 
van a nyílásban, az ablak-
szárnyakat csak a puR hab 
megszáradása után rakják 
fel. ekkor kerül fel a külső 
és a belső párkány, legutol-
jára pedig a külső és a bel-
ső takaróléceket ragasztják 
fel, ami elfedi az új ablak és 
a fal közötti rést, ahova a 
puR hab került.  ha van re-
dőny, reluxa, vagy szúnyog-
háló, akkor azokat szerelik 
fel utoljára, mikor már min-
den más elkészült. A kelet-
kezett szemetet végül a mes-
terek összeszedik és elszál-
lítják. Szerencsére a panel-
lakásokban végzett ablak-
csere esetén nem keletkezik 
törmelék, sitt, mivel a beton 
falakon nincs vastag vako-
lat, ami le tudna esni. Jó hír 
az is, hogy egy panellakás-
ban általában maximum 1 
munkanap alatt végeznek a 
ablakcserével. (forrás: ottho-
nokesmegoldasok.hu)

Ablakcsere panelban
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Hozzávalók: 25 dkg túró, 25 dkg Rama vajas íz margarin, 
1 csipet só, 16 dkg kristálycukor, 2 db tojás, 12 g sütőpor, 
25 dkg liszt, porcukor
Elkészítés: A túrót egy tálba öntjük, hozzáadjuk a meg-
olvasztott margarint, a sót, a cukrot, a tojást és a sütőpor-
ral elkevert lisztet és alaposan összekeverjük. Egy kug-
lófformát margarinnal kikenünk, beleöntjük a masszát. 
A kuglófot 170 fokra előmelegített sütőben 50 perc alatt 
készre sütjük. Ha megsült kifordítjuk a formából és por-
cukorral meghintjük.

A húsvéti ünnepi asztal 
dísze: omlós túrós kuglóf

Tavaszi saláta medvehagymadresszinggel
Hozzávalók: 1/2 fej jégsaláta, 1 csomag vegyessaláta-keverék, 1 csokor retek. 15 db 
medvehagymalevél, 1 tk mustár, só, bors, 0,3 dl balzsamecet, 1/2 tk méz, 0,5 dl olíva-
olaj, 1 dl olaj
A jégsalátát leveleire bontjuk, megmossuk és megszá-
rogatjuk, majd falatnyi darabokra tépjük. Tálba tesszük a 
vegyes levelekkel együtt. A retket megtisztítjuk, feldara-
boljuk, majd a salátalevelekhez adjuk. A medvehagyma 
szárát lecsipkedjük, a leveleket felaprítjuk, és a felét a sa-
látához forgatjuk. Az öntethez összekeverjük a mustárt 
a megmaradt, finomra vágott medvehagymával, sóval, 
borssal, a balzsamecettel és a mézzel. Folyamatos, gyors 
keverés közben hozzáadjuk a kétféle olajat. Közvetlenül a 
tálalás előtt összeforgatjuk a salátákkal és a zöldségekkel, vagy külön tálkában kínáljuk. 

Hozzávalók: 1 tubus majonézes torma, 1 ek ecetes tor-
ma, 10 dkg sajtkrém, 1 ek mustár, 15 dkg csemege ubor-
ka, 30 dkg szeletelt sonka
Elkészítés: A majonézes tormát habosra keverjük az ece-
tes tormával, a sajtkrémmel és a mustárral. Az uborkát vé-
kony csíkokra szeleteljük. A sonkaszeleteket megkenjük 
a tormás krémmel, ráhelyezünk néhány csík uborkát és 
feltekerjük, végül a sonkatekercseket három felé vágjuk. 
A hidegtálon a kaszinótojás és a francia saláta mellett na-
gyon jól mutatnak a sonkatekercs falatkák.

Tormás-uborkás 
sonkatekercs falatkák

Hozzávalók: 1 kg csirkemellfilé, 25 dkg tejszínes krémsajt, 2 fej lilahagyma, 4 gerezd 
fokhagyma, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, őrölt fehér bors, só. A panírozáshoz: 4 
db tojás, liszt, zsemlemorzsa. A sütéshez: 3 dl étolaj.
Elkészítés: A csirkemellet mossuk meg, vágjuk vékony szeletekre, és enyhén klopfol-

juk ki. A krémsajtot egy tálban keverjük el a fűsze-
rekkel, a fokhagymával, majd fél órára tegyük hű-
tőszekrénybe. A csirkemellet sózzuk, kenjük meg a 
fűszeres krémsajttal, szórjuk rá a szeletekre vágott 
lilahagymát, majd óvatosan tekerjük fel. A tekercsek 
végeit nyomkodjuk be, ha szükséges, hústűvel vagy 
fogvájóval tűzzük meg. Ezt követően forgassuk liszt-
be, tojásba és zsemlemorzsába, majd a panírozott 
roládokat forró, bő étolajban süssük meg.

Krémsajttal, lilahagymával töltött 
csirkemell

Hozzávalók: 4 db csirkemellfilé, 4 db tojás, 1 csokor medvehagyma, 20 dkg trappista 
sajt, 20 dkg füstölt sonka, só, őrölt fehérbors, 8 szeletelt bacon, 2 evőkanál ecetes tor-
ma, 1 teáskanál szárnyas fűszerkeverék
Elkészítés: A tojásokat főzzük meg, vágjuk karikákra. A sajtot és a füstölt sonkát vágjuk 
szeletekre.A csirkemelleket nyissuk szét, 
klopfoljuk ki, sózzuk, és kenjük meg ece-
tes tormával. Mindegyik csirkemellre te-
gyünk 2 csík bacont, 4-5 szelet főtt tojást, 
1-1 szelet sajtot és füstölt sonkát és 3-4 
levél medvehagymát, majd göngyöljük 
fel. A felgöngyölt csirkemelleket olajozott, 
szárnyas fűszerkeverékkel megszórt alufó-
liára fektessük, majd csavarjuk szorosan a 
fóliába. A tekercseket tepsibe vagy sütőrá-
csra helyezzük, és előmelegített sütőben 
30-40 perc alatt süssük készre.

Húsvéti göngyölt csirkemell
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Életmód

Delimano Joy 
tálas mixer 

Walkmaxx Comfort 
szabadidő cipők 

9.999 Ft-ért

Tornadica 
kerti szerszám 

Az akció a készlet erejéig tart. Egy vásárlás 
alkalmával csak egy kupon használható fel,  

más kuponnal nem vonható össze.

-50%

-50%

HúsvéTi árvaDászaT!            HúsvéTi árvaDászaT! 

9.999 Ft-ért

Egyes fedőmatracok  
és ágyneműhuzatok 

-50%

Delimano lábasok

-30%-50%

7 999 Ft

7 999 Ft

15 999 Ft6 999 Ft

6 999 Ft 14 399 Ft*-tól

15 999 Ft

elérhető színek

Tipp: Vásárolja meg áruhitelre, 0% THM-el.
Részletekért hívjaügyfélszolgálatunkat!

Méretek: 36 - 42

ÚJDONSÁG

MEMÓRIAHABOS

xxxxxx
xx

Paint Plus festékszóró
Fessen csíkmentes falakat, mennyezetet, 
téglát, fát, stukkót, betont vagy más 
felületeket pillanatok alatt.

• Tökéletes fedést biztosít 
már egyetlen réteg felvitele után

• Kis súlyú, így könnyen 
hordozható

• Nem csöpög, ezért tisztítása is 
rendkívül egyszerű

www.topshop.hu 06 1 505 6266

15 999 Ft -tól-tól

7 999 Ft

7 999 Ft

15 999 Ft6 999 Ft

6 999 Ft 14 399 Ft*-tól

15 999 Ft

elérhető színek

Tipp: Vásárolja meg áruhitelre, 0% THM-el.
Részletekért hívjaügyfélszolgálatunkat!

Méretek: 36 - 42
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Paint Plus festékszóró
Fessen csíkmentes falakat, mennyezetet, 
téglát, fát, stukkót, betont vagy más 
felületeket pillanatok alatt.

• Tökéletes fedést biztosít 
már egyetlen réteg felvitele után

• Kis súlyú, így könnyen 
hordozható

• Nem csöpög, ezért tisztítása is 
rendkívül egyszerű

www.topshop.hu 06 1 505 6266

15 999 Ft -tól-tól

7 999 Ft

7 999 Ft

15 999 Ft6 999 Ft

6 999 Ft 14 399 Ft*-tól

15 999 Ft

elérhető színek

Tipp: Vásárolja meg áruhitelre, 0% THM-el.
Részletekért hívjaügyfélszolgálatunkat!

Méretek: 36 - 42

ÚJDONSÁG

MEMÓRIAHABOS

xxxxxx
xx

Paint Plus festékszóró
Fessen csíkmentes falakat, mennyezetet, 
téglát, fát, stukkót, betont vagy más 
felületeket pillanatok alatt.

• Tökéletes fedést biztosít 
már egyetlen réteg felvitele után

• Kis súlyú, így könnyen 
hordozható

• Nem csöpög, ezért tisztítása is 
rendkívül egyszerű

www.topshop.hu 06 1 505 6266

15 999 Ft -tól-tól

7 999 Ft

7 999 Ft

15 999 Ft6 999 Ft

6 999 Ft 14 399 Ft*-tól

15 999 Ft

elérhető színek

Tipp: Vásárolja meg áruhitelre, 0% THM-el.
Részletekért hívjaügyfélszolgálatunkat!

Méretek: 36 - 42

ÚJDONSÁG

MEMÓRIAHABOS

xxxxxx
xx

Paint Plus festékszóró
Fessen csíkmentes falakat, mennyezetet, 
téglát, fát, stukkót, betont vagy más 
felületeket pillanatok alatt.

• Tökéletes fedést biztosít 
már egyetlen réteg felvitele után

• Kis súlyú, így könnyen 
hordozható

• Nem csöpög, ezért tisztítása is 
rendkívül egyszerű

www.topshop.hu 06 1 505 6266

15 999 Ft -tól-tól

Tornadica 

Topshop székesfehérvár, Kossuth u. 7.
Az akció a készlet erejéig tart. Egy vásárlás 
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NAILS & BEAUTY SHOP
Skála - Székesfehérvár

Nails&Beauty a Skálában 
-Székesfehérvár-

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

Készülj velünk a tavaszra!

A tavasz kedvence!

28
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96

Készülj velünk a tavaszra!

28
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 Próbáld ki az új Bubblegum 
kollekciót vagy az új 

Messier LacGel márkánkat 
SZUPER ÁRON 

1290 Ft 10ml

HEGE HEGE HEGE 
GOLDGOLDGOLD

ékszerüzlet
ZÁLOGHÁZUNK A PERUN ZRT. 
KÖZVETÍTŐ HÁLÓZATÁNAK TAGJA.

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

Szerelem, házasság? Igen! 
Válassza ki a tökéletes karikagyűrűt.
Szerelem, házasság? Igen! Szerelem, házasság? Igen! 

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%

Ajándékozza meg 
szeretteit akár 

ballagás vagy anyák 
napja alkalmából! 
Ékszerek minden 

korosztály számára. 

28
00

99

Erdőszélek tavaszi vitaminbombája a vadsnidling, azaz a kígyóhagyma
A- és C-vitamin-bomba, hasznos ásványi anyagokat tartalmaz, remek vas-forrás, foszforban, magnéziumban, 
káliumban és kalciumban gazdag. Vérkeringést javító, vértisztító, csökkenti a vér koleszterinszintjét és a vérrög-
képződésre való hajlamot, fogyasztása során pusztítja a szájüreg és az emésztőcsatorna baktériumait. Béltisztí-
tó hatása tavaszi böjtben különösképp hasznos lehet. (forrás: www.sokszinuvidek.hu)

Arcradírra mindenfajta 
bőrnek szüksége van. Az 
idősebb arcbőr nehezeb-
ben „hagyja el” az elhalt 
hámsejteket, ezért szük-
séges a radírozás. 

A zsíros bőrön megelőzés-
ként hasznos az arcradír, 
mivel nehezebben tömőd-
nek el a pórusok. Száraz 
bőr esetén a tápláló anya-
gokat könnyebben veszi fel 
a bőr, ha arcradírt is alkal-
mazunk. Általában heti egy 
alkalommal érdemes arcra-
dírozni.  A jó arctej anyagai 
könnyen elegyednek a bő-
rön és a pórusokban meg-
található zsíros szennyező-
désekkel, nem von el vizet a 
bőr mélyebb rétegeiből. Se-
gíti a bőr öntisztító képessé-
gét és nem tartalmaz mitesz-
szerképző anyagokat. A mi-

cellákat elsősorban tisztító 
hatású termékekben alkal-
mazzák, mely voltaképpen 
egy gömb alakú molekula, 
amely felbontja a bőr és a 
szennyeződés közti kötése-
ket, majd magukhoz vonz-
zák azokat. A micellás le-
mosók előnye az, hogy ön-
magukban is nagyon ha-
tékonyak arctisztításra és 

sminklemosásra, az arcápo-
lási rutinban egész konkré-
tan a hagyományos arctejet, 
tonikot és szemfesték-lemo-
sót váltják ki. Az arc tisztítá-
sára alkalmas szappanok te-
le vannak természetes anya-
gokkal, melyek segítik a bőr 
megtisztulását, valamint 
szebbé és egészségesebbé 
teszik az arcbőrt. egyre di-

vatosabbak a házi készíté-
sű szappanok, melyek csak 
természetes anyagokat tar-
talmaznak. Az arctonikok 
kettős feladatot látnak el. 
Vízhelyettesítő hatásuk ál-
tal eltávolítják az arclemo-
só tejek maradványát, fel-
frissítik, és jobb tónusúvá 
teszik a bőrt. (forrás: www.
hazipatika.hu)

Arctisztítási ABC:  
a micelláktól a tonikig

Eper, külsőleg? 
Megszépülhetünk tőle!

A szabad gyökök roncsolják 
a sejtjeinket, és felgyorsíthatják 
az öregedési folyamatokat is. 
A gyümölcsben található ant-
ioxidánsok, például a C-vitamin 
megakadályozzák az idő előtti 
öregedést, vagyis a bőr ránco-
sodását, petyhüdtté válását. 
Az eper emellett világosítja is 
a bőrt, savasságának köszönhe-
tően az arcunk nem lesz fakó. 
Az elhalt hámsejtek eltávolítása 
azért is előnyös, mert így más 
hatóanyagok a bőr mélyebb 
rétegeibe is bejuthatnak. (for-
rás: www.egeszsegkalauz.hu)
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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!

Apró
22

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

reluxa, szalagfüggöny,  
szúnyogháló, napellenző  

gyártása, szerelése, javítása. 
Nyugdíjasoknak további kedvezmény! 

(Az akció április 1–30-ig tart.)

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

szerelése, javítása rövid 
határidővel!

Gurtni, zsinór csere!
06-30/703-2558 
www.albaroll.hu
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06-30/9304-789

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

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

www.albapapirhigienia.hu
El- és visszaszállítási lehetőséggel!

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

El- és visszaszállítási lehetőséggel!
06/22/330-166, 
06/30/9471-598 16
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Villanybojler tisztítás, javítás, csere.  
Duguláselhárítás, csatornatisztítás.  

06-70/203-8571 234702

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000 24

57
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Vizes falak szigetelése. 
06-70/530-8227 186256

INGATLAN

Eladó-kiadó családi házakat, lakáso-
kat keresünk Székesfehérváron -kör-
nyékén Ötletház Ingatlan-Hiteliro-
da, Sütő 8. tel.:06-20/5944-027, 06-
20/442-4719

*83110*

Gázfűtéses 63 nm-es 2 szobás lakás 
belvárosban www.otlethazingatlan.hu 
Kód:S2879 tel.:06-20/5944-027,06-
20/442-4719, Ötletház Ingatlan-Hite-
liroda

*83113*

IPARI TELEK Fehérvár-Sóstón 5400 
m2! Belterület. Tel: 06-70/359-8511

*82490*

Lövöldén 2 szobás szép lakás www.
otlethazingatlan.hu tel.:06-20/5944-
027,06-20/442-4719, Ötletház Ingat-
lan-Hiteliroda Sütő u. 8.

*83116*

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

*73681*

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

*68244*

Szabadbattyánban kétgenerációs 
családi ház saroktelekkel, garázsokkal 
eladó. 24.800.000.-, 06-30-959-2176

*82496*

2+2 szobás lakás Palotavárosban 
www.otlethazingatlan.hu Kód:S2651 
tel.:06-20/5944-027,06-20/442-4719, 
Ötletház Ingatlan-Hiteliroda Sütő u. 8.

*83112*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Iváncsán, 3 szintes, 170 nm lakóterű ház, 
garázzsal, nagy telken, 28 M Ft-ért eladó. 
Tel: 06-30/348-9098

*82981*

Szabadbattyánban főút mellett 40 nm-es 
kis családi ház, 150 nm-es saroktelken üze-
melő büfével eladó. Irányár: 14.500.000Ft. 
Tel:06-70/433-8001

*82085*

Videoton környékén 78-ban épült két-
szintes, átlagos állapotú családi ház el-
adó, melléképülettel, kerttel, gyümölcs-
fákkal. Tel:06-20/365-2961.

*57775*

LAKÁSELADÁS

Almássyn 3.emeleti, felújított, klímás, két-
szobás, nagy erkélyes lakás 25,9 MFt-ért el-
adó. Tel:06-20/315-7450

*82572*

Az Eszperantó téren eladó egy csúsztatott 
zsalus, 2. emeleti, 49 nm-es, 1,5 szobás, 
részben felújított lakás. Irányár: 24,9 M Ft. 
Tel: 06-30/348-9098

*82984*

Eladó lakások: Rádión 12,9 MFt, Erzsébet út 
19,9 MFt, Tóvároson 1+3-as 21,9 MFt. 06-
70/703-9997

*80321*

Központi fekvésű, utcafronti üzlethelyiség 
(96 nm), és ennek a tetőtérében lévő, ha-
sonló bruttó alapterületű lakás egyben, 38,9 
M Ft + ÁFÁ-ért eladó. Tel: 06-30/348-9098

*82976*

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

*56991*

Székesfehérváron eladó 1+3 félszobás, 
2.emeleti felújított lakás belváros közelében. 
Irányár: 25,5 MFt. Telefon: 06-30/3774-989

*81795*

LAKÁSKERESÉS

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

*26781*

ALBÉRLET

Kétszobás lakás, terasszal, kerttel, garázs-
zsal Székesfehérvár Öreghegyen kiadó. 06-
30/699-5918

*78086*

Székesfehérvár Maroshegyen külön bejá-
ratú összkomfortos szoba egy főnek kiadó 
Tel:06-20/336-0545

*82832*

Székesfehérváron kiadó másfél szobás, 
felújított, I.emeleti lifes, bútorozott lakás 
Mancz János utcában tel:06-30/612-3811

*82650*

Vasútállomáshoz közel 2 szobás, gázfű-
téses, felújított, fsz-i lakás kiadó. Tel:06-
70/222-0225

*81583*

ÉPÍTÉSI TELEK

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*

Soponyán építési telek közművekkel, csen-
des utcában 1.790.000 Ft-ért eladó. 06-
20/447-2889

*82151*

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

*82979*

Székesfehérvár Öreghegyen 2376 nm te-
lek teljes közművel eladó. Érd: 06-30/699-
5918

*78083*

FÖLD, KERT

Emmarózán zártkert alól kivont 300 négyszö-
göl eladó. Víz,villany van. Érd:06-20/974-9139

*77887*

Iszkaszentgyörgy, Somosnál -szőlőhe-
gyen 748 nm gyümölcsös, szőlő, kis házzal 
eladó. Érdeklődni:06-30/956-2633

*81402*

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

*77053*

GARÁZS

Garázs kiadó Virág B. 14-ben. Érdeklődni: 
06-30/381-8565

*79783*

ÜZLET, IRODA

Fehérvár központjában, 89 nm-es, két be-
járatos, nem utcafronti, földszinti üzlet/iroda 
helyiség sok ablakkal eladó. Ár: 24,5 M+Á-
FA. Tel: 06-30/348-9098

*82974*

GÉP- SZERSZÁM

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

*55697*

KERESEK megvételre lakatos, bádogos gé-
peket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, kis gépeket. 
0670/624-5475

*74724*

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

*74185*

JÁRMÛ

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

*76812*

Fiat Panda 1994-es, műszaki 2020 decem-
berig 150.000Ft-ért eladó tel:06-20/370-
7069

*79504*

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

*79103*

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

*73893*

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

*74412*

Simson kismotort vásárolnék. 06/30/976-
9100

*82493*

1300-as Lada kombi szép állapotban, 
műzsakival 150.000Ft-ért eladó. Tel:06-
20/370-7069

*79506*

ÁLLAT

Ivartalanított, tricolor lánycica családi ház-
ba elvihető. 06-20/366-2394

*80001*

Lila színű sziámi cica vemhesen eladó, ha 
lehet tenyésztőnek tel:06-70/566-1351

*82933*

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

*82491*

24 hetes szabadtartású tojótyúkok el-
adók. Kiszállítással! Tel.: 06-30/839-
9184, 06-30/493-3074.

*82813*

RENDEZVÉNY

Az Alba-School Alapítvány 2019. április 30-
án 14.00 órakor tartja éves nyilvános köz-
gyűlését. Helyszín: 8000 Székesfehérvár, 
Budai út 90.

*82583*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Akciósan tavasszal ács és tetőfe-
dő bádogos munkát, palatető bontást, 
felújítást vállalok.Saját anyagból dol-
gozunk. /réz, alu, lindab, bramac/. 06-
70/235-6468

*82489*

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*

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

*72890*

Egyéni vállalkozó kőműves munkát 
vállal, építés, bontás, térkövezés, nyí-
lászárók beépítése. Tel.: 06-70/603-
1306

*82494*

Festés -mázolás, tapétázás, külső -bel-
ső térben. Precízen, olcsón, gyorsan 06-
30/256-6287

*77365*

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

*71807*

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

*69319*

Fűnyírást, kaszálást, sövényvágást válla-
lok. 06-70/433-8001

*82079*

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

*82414*

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

*48185*

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

*71402*

Intim tréning- gátizom torna tanfolyam 
indul május 10-én. mozere@freemail.
hu 06-20/360-3881

*19894*

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

*66813*

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

*62510*

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

*25885*

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

*69294*

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

*67856*

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

*76670*

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*

Redőnyök, terasz ponyvafedések, reluxák, 
szalagfüggönyök, szúnyoghálók gyártását, 
javítását vállalom. Tel.:06-30/966-8446.

*74290*

· 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 fél 
szobás közepes állapotú lakás eladó: 
24,5 M Ft. Tel.: 70/716 9850
• Polgárdiban 79m2-es, 3 szobás 
családi ház, garázzsal eladó: 16,5 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 54m2-es 2 szobás lakás eladó: 
17,9 M Ft. Tel.: 70/388 6608
• Kórház melletti felújítandó családi 
ház, akár befektetésre eladó: 25,9 M 
Ft. Tel.: 70/716 9850
• Történelmi belvárosi, 1.em-i, 84 
m2-es nagypolgári lakás eladó: 36 M 
Ft. Tel.: 70/412 5115
• Felsővárosi 97m2-es lakóingatlanná 
alakítható ház eladó: 15,5 M Ft. Tel.: 
70/388 6608
• Öreghegyen nappali 4 szobás, új 
építésű ikerház garázzsal eladó: 52,5 
M Ft. Tel.: 70/716 8580
• Gárdony számozott utcáiban 42 nm-
es tégla építésű nyaraló eladó: 19,9 M 
Ft. Tel.: 70/469 3535  
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Reális áron vállaljuk: 
lapostetők víz és hőszigetelését, tető- 

szellőzők beépítését, homlokzati  
hőszigetelést, kőműves -festő munkákat. 

06-20/931-2072 28
22

74

FUVAROZÁS

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

platós kisteherrel, 
Megbízhatóság

kedvező tarifa 27
67

96

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-gáz-fűtés szerelés 

egész megyében 
30/977-1860 24

61
43

REDŐNY JAVÍTÁS 
06-30-850-8000

TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁS
30/977-1860 24

61
47

KERESÜNK AZONNALI BELÉPÉSSEL:
SEGÉDMUNKÁST, KERTÉSZT

06-20/404-6044 267046

Tűzifa rendelhető!

Eutr: AA5834482

Bükk, akác, gyertyán 19.000 Ft/ömlesztett m3

száraz tölgy 18.500 Ft/ömlesztett m3

Min. rendelési mennyiség 5-7 m3

30/411-7809
Székesfehérváron ingyenes szállítással.

282532

Ezúton értesítjük 
kedves Olvasóinkat, 

hogy a következő 
lapszámunk 

2019. április 30-án 
jelenik meg, 

amelybe április 25-ig 
adhatják fel  

hirdetéseiket.

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*

Teljeskörű lakásfelújítást vállalunk: 
hőszigetelés, festés, hozzáépítés. Tel.: 
06(30)564-2726

*82366*

Vállalunk ácsmunkát, gipszkartonozást, já-
rólapozást, festést -mázolást. Azonnali kez-
dés tel:06-30/9860-694

*79885*

Veszélyessé vált fák kivágását, ágaprí-
tását, zöldhulladék elszállítását vállalom. 
Tel:06-30/534-3753, 06-20/320-9019

*81100*

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

*70360*

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*

Az Air Con Energy Kft. klímaszerelő és 
klímaszerelő- segéd munkatársat ke-
res hosszú távra. Fényképes önélet-
rajzokat fizetési igény megjelölésével 
az info@airconenergy.hu e-mail cím-
re várjuk.

*82375*

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari 
munkakörökbe keresünk hegesztő, la-
katos, gépi forgácsoló- CNC-gépkez-
elő, szerszámkészítő, autószerelő, vil-
lanyszerelő, KOVÁCS dolgozókat Győr 
és Kecskemét környéki munkára. Ver-
senyképes fizetést, juttatásokat, szál-
lást, munkába járást, hazautazási tá-
mogatást, bérelőleget biztosítunk. Je-
lentkezz most! 06-70/415-9021 (JOB-
motive Kft.)

*76780*

Dafina pékség cukrászt és eladókat keres. 
Tel:06-20/340-2877

*82821*

Dafina pékségekbe eladókat keresünk dé-
lelötti, délutáni, hétvégi munkára verseny-
képes fizetéssel. 06-20/340-28-77

*76757*

Építőipari segédmunkásokat keresek pon-
tos heti bérezéssel, azonnali kezdéssel. Tel: 
06-70/260-1600

*79240*

Festő-felületkezelő üzembe se-
gédmunkást keresünk hosszú távra: 
200.000 Ft/hó. Tel: +36-20/216-9106

*82668*

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett 
munkaviszonyt, kiemelt bérezést, bé-
relőleget, ingyenes szállást, munká-
ba járást biztosítunk. Betanított dolgo-
zó és targoncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét környékén. 
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS, 
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 06-
70/639-9920 (JOBmotive Kft.)

*76774*

Karbantartó munkakörbe keresünk 
székesfehérvári telephelyünkre gé-
pész végzettségű (lakatos vagy gépipa-
ri technikus) munkavállalót. B kategóri-
ás jogosítvány szükséges a pozíció be-
töltéséhez. Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk! Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a textradekft@gmail.com e-ma-
il címen lehetséges.

*80138*

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

*71943*

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

*70504*

Könyvelőiroda keres mérlegképes 
könyvelőt május -júniusi belépéssel. 
Önéletrajzokat: regimotoroskft@gmail.
com, 06-30/390-6751

*79284*

Könyvelőt keresek számviteli alapis-
meretekkel vagy mérlegképes végzett-
séggel. Gyakorlat nem feltétlenül szük-
séges! Email cím: haromceg@gma-
il.com

*76982*

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

*74641*

Székesfehérvári autómosóba munkatársat 
felveszek, korrekt bérezés tel:06-30/9939-262

*77087*

Székesfehérvári Ipari Parkba kere-
sünk szakképzett kőművest és víz-
gáz-fűtés szerelőt. Az önéletrajzokat a 
szucsne.melinda@mtholding.hu e-mail 
címre várjuk. Érdeklődni a 06-20/289-
3810 tel. számon lehet, Műszertechni-
ka-Holding Zrt.

*82379*

Székesfehérvári italnagyker, raktáros -ko-
missiózó munkatársakat keres. Tel:06-
30/788-08-18

*76112*

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

*48134*

Székesfehérvári telephelyű nagyke-
reskedelmi cég raktárosi munkakör-
be keres targoncavezetői gyakorlat-
tal rendelkező munkatársat. Tel: 06-
30/978-3300

*79813*

OKTATÁST VÁLLAL

Angol-német, intenzív, vizsgacent-
rikus nyelvtanítás középfokra egyéni, 
kiscsoportos tapasztalt nyelvtanártól. 
06-20/96-70-679

*63220*

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

*51404*

Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglá-
tásszervező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750; 
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

*77721*

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA

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

*71784*

TÁRSKERESÉS

Érezelemgazdag, családcentrikus, 75 
éves, fiatalos, kultúrált, utazást kedvelő férfi 
vagyok, intelligens, megbízható, szeretni tu-
dó hölgy társat keres tartós, komoly kap-
csolatra. 06-30/266-5094

*81854*

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

*45563*

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

*71083*

160/72/74 éves özvegy hölgy keres káros 
szenvedélyektől mentes, ápolt, őszinte, ze-
nét kedvelő özvegy urat 176/76 évesig, aki 
barátja lenne. Kocsi szükséges. 06-30/440-
6025

*81740*

38 éves független nő társat keres 35-től -45 
éves korig. Komoly kapcsolat reményében. 
Tel:06-30/539-5769

*81706*

52 éves független férfi megismerkedne kor-
ban hozzáillő hölggyel. Tel: 06-20/3949-522

*81870*

60-as hölgy táncpartnert keresek, aki part-
ner hiányában nem járt táncolni. „Bulisok 
no” jeligére

*80230*

VEGYES

Amalgám, bármilyen ipari ezüst felvá-
sárlása, emellett vásárolunk palládiu-
mot, platinát. Tel.:06-30/496-6417

*82402*

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

*76941*

Automata mosógép, satupad satuval, fű-
nyíró, dekoratőrnek asztal, női kontrás cam-
ping kerékpár eladó. 06-20/380-8974

*80238*

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

*78565*

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

*76822*

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

*50396*

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

Ipari ezüstöt vásárolok, platina hőelemszál, 
amalgám, érintkező pogácsa, forrasztópál-
ca, palládium, nitrát, paszta, stb. Tel.:06-
20/923-4251

*82734*

Megvételre keresem az Életem Recept-
je magazin 2018. szeptemberi számát. 
Tel:+36-30/237-3498

*82253*

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

*72105*

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

*56362*

Székesfehérváron töltésföld ingyenesen 
elvihető. Felsőváros. Tel: +3670/431-3799

*82914*

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

*72103*

Terménydaráló 20.000Ft, gyerek járóka 
10.000Ft, 2 db tollpaplan 5.000Ft tel:06-
22/325-095

*82025*

Vegyes, kemény tűzifa 12000Ft/m3. Hasít-
va, ingyenes szállítással. 06-70/947-4080 
(AA5999451)

*82970*

BÚTOR

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

*67856*

INTERJÚK, CIKKEK, 
HASZNOS ÖTLETEK 
a család minden tagjának 
3-99 éves korig

Keresse városunk és a környék legforgalmasabb csomópontjain, 
kereskedelmi helyein, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

Sztárinterjú 

Szabó ZsófivalFÓKUSZBAN A CSALÁD!

PROGRAMAJÁNLÓ 
6 MEGYÉBŐL

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

Szemünk  
védelme

Ízelítő a tartalomból
Pilatessel az 
egészségért!

Otthoni  
relaxálás

Wellness-élmény  
és kikapcsolódás

MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ 
ÁPRILISI SZÁMA

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

*66711*

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

*82492*

Lomtalanítás, teljes lakáskiürítés, padlástól 
pincéig, lomelszállítás, épületbontás, udvar-
takarítás. 06/30/581-9798

*74411*

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

*80068*
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Amennyiben  hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát, a 
hr@polyax.hu e-mail címre. Tel.: 06-30/472-7447

MEGEMELT BÉREZÉSSEL 

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Amennyiben  hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát, a 

FELADATOK:
•  műszakvezető által megadott utasítások szerinti munkavégzés

•  termelésben való aktív részvétel •  pontos, igényes munkavégzés

ELVÁRÁSOK:
•  minimum 8 általános végzettség • alkatrészgyártásban szerzett tapasztalat 

• gépi forgácsolásban szerzett tapasztalat • 2 műszak vállalása

MUNKAVÉGZÉS HELYE: •  Székesfehérvár

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

cnc 
gépkezelőt

AMIT  KÍNÁLUNK:• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• versenyképes bérezés

• bejárási támogatás 
• tiszta, kulturált, modern 

munkakörnyezet• kellemes légkör, fi atalos csapat

A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, keres

• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• hosszú távú, stabil munkalehetőség

• kellemes légkör, fi atalos csapat

• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• hosszú távú, stabil munkalehetőség

Amennyiben  hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát, a 

FELADATOK:
•  műszakvezető által megadott utasítások szerinti munkavégzés

gépkezelőt
A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, keres

betanított 
gépkezelőt
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 
ALBA-PRO NYELVSTÚDIÓ, 

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

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

Gondot okoz a számítógép, internet 
vagy az okoseszközök használta?

INGYENES ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLÓI 
TANFOLYAM INDUL SZÉKESFEHÉRVÁRON 

  2 x 35 óra délután, 
munkaidő után, 
május 6-7-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

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

2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

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

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

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

2019-es tavaszi árainkból2019-es tavaszi árainkból

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

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

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

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

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

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

abroncs 
méret
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Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

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

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

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

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

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

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu
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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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TŰZIFA

Telephely: Székesfehérváron a  
(volt) Vörösmarty Tsz. területén. EU
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06-20/576-8530, 06-20/576-7740
MINŐSÉG-MEGBÍZHATÓSÁG

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

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

27
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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 

TAvASZI AKcIó! 
6 vagy 10 ömlesztett m3  tűzifa rendelése esetén,  
30 l-es zsákos gyújtóst adunk ajándékba. 

cSer, TöLgy, BüKK, 
gyerTyán, AKác, KőrIS

18.500 Ft/ömlesztett m3 ártól
FŰréSZpor 1000 Ft/zsák
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Egy szőke nő éppen hűtőgépet szeretne 
venni, és az eladó győzködi:
- Hölgyem, ez kiváló minőség, AA osztály 
és az ajtó is megfordítható...
Mire a szöszi:
- És miért jó nekem, ha kívül van a to-
jástartó?

A fiatal szöszit megállítja a rendőr:
– Mondja, hölgyem, talán nem tudja, hogy 
gyermek csak akkor ülhet az első ülésen, 
ha már elmúlt tizenkettő?
– Ugyan, biztos úr, ne vacakoljon már 
velem, hiszen 5 perc múlva dél van!

A szöszit elviszi a barátja moziba. A mozi 
bejárata felett a fényreklám a követke-
zőket hirdeti:
2 óra izgalom!2 óra borzongás! 2 óra kikap-
csolódás! 2 óra igazi szórakozás!
Mire a szöszi:
- Te teljesen megőrültél?! Ide hoztál? Csak 
nem képzeled, hogy 8 órán keresztül a 
moziban ülök!

Egy fiatal, szőke hölgy bemegy a cipőbolt-
ba, és így szól az eladóhoz:
- Elnézését, elegáns szandit szeretnék 
venni, lapos sarokkal...
Tudna nekem segíteni?
Erre az eladó:
- Mihez óhajtja viselni?
- Egy alacsony, de igen gazdag úrhoz.

vicc


