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vágd ki a fenti kupont, hozd be az üzletbe, 
vásárolj legalább 2000 Ft értékben bármit, 

akár akciós terméket is és így most 500 Ft-tal 
kevesebbe fog neked kerülni.

(egy vásárlás alkalmával csak egy kupon váltható be)

MITU Prémium, 
Dunaújváros, Dózsa György út 56. (régi Skála)***** 

www.mitu.hu, facebook.com/mituhasznaltruha

500 Ft AJÁNDÉK KUPON

Vendéglátó a Római körúton
(Dupla Presszó)

HOSSZÚ TÁVRA BÉRBE ADÓ.

Érd.: 06-70/932-2282.

Új	év,	új	célok,	új	életmód!

Legyél	TE	is	jógaoktató!
Jógaoktató-	és	Gyerek	jógaoktató	képzés	indul	

Dunaújvárosban,	2017.	február	11-én!
Várunk	minden	érdeklődőt,	pedagógust,	óvónőt!

Érdeklődni	a	06-20/5292-934-es	telefonszámon	lehet.

AUT ÓÜVEG
AUT Ó, MUNKAGÉP, BUSZ, KAMION

06- 30/947-4931 

Casco-s üveg ingyen, olcsóbban
h e lys z í n i  k i s z á l l á s s a l

muk er@t-online.hu www.mukersolt.hu
Nyá mádi István – jav. kárszakértő

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL 

KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

 béremelésre!

Amit kínálunk:
• januártól évi bruttó 330.000 Forint cafeteria
• hiányzásmentességi jutalom havi nettó 10.000 Forint értékben
• féléves bónusz
• javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
• ingyenes céges buszjáratok
• stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• belső munkatárs ajánlási rendszer

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától
Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft 

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

Tesztnapokon előzetes regisztráció szükséges 30/855-03-01
A tesztnapon való részvételhez ingyenes céges buszjárataink is igénybe vehetők

Kínálatunkban megtalálhatóak személygépkocsik, 
mikrobuszok, kis tehergépkocsik.

Dunaújváros, Dózsa Gy. út 25/a szám alatt 
található irodánkba várjuk Önöket.

Tel.: +36(20)350-88-88

+36

Villamos anyagok nagy- és kiskereskedelme

A VÁROS LEGFÉNYESEBB PONTJA

Sokéves szakmai tapasztalatunknak és dinamikus fejlődésünknek köszönhetően a 
piac meghatározó szereplőivé váltunk Dunaújváros és annak vonzáskörzetében. 
Vevőinket magas színvonalon, gyorsan és megfelelő szaktanácsadással szolgáljuk ki.

Molker Elektro Kft.  2400 Dunaújváros, Verebély út 8. +36 25 501-840 molker.hu

Látogassa meg

új honlapunkat:

molker.hu

•  Angol, német tanfolyamok 
kezdőtől a felsőfokig

•  Kis csoportok (4-6 fő) = 
nagy hatékonyság

•  Ingyenes szintfelmérés
•  Mini csoport (2-3 fő) és 

egyéni oktatás
• Gyermektanfolyamok
Dunaújváros, Kondor B. u. 4. 1/2.,

Bartók B. u. 2. fszt. 2.
Telefon: (25) 409-796

Mobil: +36-20-936-5432
www.monalingva.hu

n y e l v i s k o l a

Mona lingva nyelviskolaMona Lingva nyelviskola
·  Angol, német tanfolyamok 

kezdőtől a felsőfokig
·  Kis csoportok (4-6 fő)  

= nagy hatékonyság
·  Ingyenes szintfelmérés
·   Mini csoport (2-3 fő) és 

egyéni oktatás
·  Gyermektanfolyamok

Dunaújváros, Kondor B. u. 4. 1/2.,
Dunaújváros, Bartók B. u. 2. fszt. 2.

06-25-409-796, 06-20-936-5432
www.monalingva.hu

GYÁRTÓSORI  
ÖSSZESZERELŐKET  

keresünk  
SZÉKESFEHÉRVÁRRA 

1 vagy 3 műszakos  
munkarendbe 

 

Amit kínálunk: 
 

Br. 160.000,- Ft alapbér 
40-50%-os műszakpótlék  
Nettó 10.000,- Ft értékű  

jelenléti bónusz  
Éves cafeteria  

br. 330.000,- Ft 
Ingyenes céges buszjárat 

Fizetési előleg 
JELENTKEZÉS: 

+36 20 492 8155 
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező ny.sz.: 4876-4./2003 
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Kiadó: Dunaújvárosi Szuperinfó Kft.
Dunaújváros, Vasmű út 35. földszint,
Tel.: (25) 501-222, fax: (25) 413-020,

e-mail: dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu
Heffler György PLT ingyenes divízió igazgató
Felelős kiadó: Kázmér Judit és Szabó Ferenc

ügyvezető igazgatók
Felelős szerkesztő: Pásztor Ilona
Ügyfélszolgálat: Keresztes Csilla

Reklámtanácsadó: Kegyesné S. Ibolya
Nyomás: Oláh Nyomdaipari Kft.

1211 Budapest, Központi út 69-71.
Példányszám: 33 000 példány

Eljuttatjuk Dunaújváros, minden
postaládájába, ahová ezt lehetővé teszik, 
valamint Adony, Baracs, Kisapostag, Kulcs, 

Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, Rácalmás
települések családi házainak postaládájába.

Terjeszti: Privát Posta Kft.
E-mail: info@privatposta.hu

Apróhirdetések lapzártája: szerda 17 óra
A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz,

melyek valódiságát a szerkesztőség nem 
vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal.  

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

VASAS NYUGDÍJASOK ÖNKÖLTSÉGES 
KIRÁNDULÁSAI 2017-BEN

Időpont   Kirándulás helye   Jelentkezés
2017. 01. 27.  Cserkeszölő  2017. 01. 12.
2017. 02. 15.  Cserkeszölő  2017. 01. 31.
2017. 02. 24.  Kiskunmajsa  2017. 02. 09.
2017. 03. 08.  Igal  2017. 02. 22.
2017.03. 17.  Kaposvár  2017. 03. 02.
2017. 03. 29.  Cserkeszölő  2017. 03. 14.
2017. 04. 12.  Mórahalom  2017. 03. 28.
2017. 04. 23-25.  Cserkeszölő  2017. 04. 04.
2017. 05. 05.  Kiskunmajsa  2017. 04. 20.
2017. 05. 17.  Kiskőrös  2017. 05. 02.
2017. 05. 28-30.  Gyula  2017. 05. 04.
2017. 06. 07.  Mórahalom  2017. 05. 23.
2017. 06. 28.  Tiszakécske  2017. 06. 13.
2017. 07. 07.  Kiskunmajsa  2017. 06. 20.
2017. 07. 19.  Igal  2017. 07. 04.
2017. 07.30.-08.04.  Bogács  2017. 07. 06.
2017. 08. 11.  Cserkeszölő  2017. 07. 25.
2017. 08. 23.  Igal  2017. 08. 08.
2017. 08. 30.  Kiskunmajsa  2017. 08. 15.
2017. 09. 20.  Cserkeszölő  2017. 09. 05.
2017. 10. 04.  Kiskunmajsa  2017. 09.19.
2017. 10. 20.  Cserkeszölő  2017. 10. 05.
2017. 11. 05-08.  Cserkeszölő  2017. 10. 10.

Jelentkezni lehet az MMK-ban, fogadási idő alatt, rendezett (befizetett) 
Tagsági Könyvvel. Minden 100. tagdíj befizető jutalmat kap továbbra is. A 
jubileumi ünnepségek júniusban lesznek megtartva (június 15-én 60-65-70 
éves tagok részére, június 20-án 40-50 éves tagok részére, június 22-én 45-
55 éves tagok részére). A közös születésnap október 13-án lesz megtartva.

KEZDJE	AZ	ÉVET	NÁLAM!
Testkezelések,	kozmetikai	tetoválások,

különleges	arckezelések	várják,
akár	hétvégi	bejelentkezéssel	is!
Minden	vendégnek	meglepetés!

Fehérné	Magdi
mesterkozmetikus
Dújv.,	Esze	T.	u.	11.,

Tel.:	06-20/364-1090

Fehérné	Magdi
mesterkozmetikus
Dújv.,	Esze	T.	u.	11.,

Tel.:	06-20/364-1090

  * Az akció 2017. február 10-ig vagy a készlet erejéig tart. 
     Az ajánlat feltétele a hallásvizsgálaton való részvétel és jelen levél felmutatása.
** Az elem akció maximum 6 db (Hörex típusú) elemre érvényes. 
     Kérjük hozza magával hallókészülék kiskönyvét.

Átköltöztünk!

1 levél hallókészülék elem vásárlása esetén a második 
levelet AJÁNDÉKBA adjuk.

2400 DUNAÚJVÁROS, VASMŰ U. 10., 3. SZINT

Bejelentkezés: 06-30/449-9079

(Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet, Audiológia)

A hallásvizsgálaton résztvevőket AJÁNDÉK 
HŐTARTÓ ÚTI BÖGRÉVEL* lepjük meg.

1+1 HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM AKCIÓ**

1

2

3

ALAPOS HALLÁSVIZSGÁLAT és SZAKTANÁCSADÁS

hallásvizsgálónkba!
megújult 

Jöjjön el 

Jelentkezhet minden munkaképes korú személy, elsősorban:
-  munkanélküliek
-  közmunkások
-  alacsony iskolai végzettségűek (általános iskola) és szakképesítéssel 
  nem rendelkezők
-  50 éven felüliek
-  megváltozott munkaképességűek
-  GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők
-  pályakezdők, illetve a 25 év alattiak, akik közép és felsőfokú 
  intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem állnak
-  egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek
-  etnikai kisebbséghez tartozó személyek
A képzés ideje és időbeosztása:
2017. februári kezdéssel, heti 2 alkalommal
A csoport létszáma: 15 fő
A résztvevők a tanfolyam végén Tanúsítványt kapnak. A jelentkezők 
párhuzamosan másik támogatott informatikai képzésen nem vehetnek részt.

DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA
2400 DUNAÚJVÁROS, PETŐFI LIGET 3.

35 órás digitális készség fejlesztő tanfolyam
ingyen, állami támogatással

GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” c. EU-s 
támogatású projekt célja:

a lakosság digitális tudásának növelése, amely hozzájárul amunkaképes 
korúak foglalkoztathatóságának javításához, az infokommunikációs 

technológiák használatát igénylő álláslehetőségekhez.

Jelentkezés és további információ
Személyesen: Gyolcsosné Kubik Hajnalka
2400 Dunaújváros, Petőfi liget 3., 
munkanapokon 8 -15 óra
Telefonon: Dunamenti Regionális Népfőiskola 
25/746-875

Fehérné Magdi
Itt az új év, ilyenkor nagyon sokan elhatározzák, hogy életmódot váltanak.  Ön hányszor fogadta 
már meg, hogy jövőre karcsúbb, egészségesebb, trendibb lesz?  Szépüljünk együtt 2017-ben! 
Átváltoztatom!
Legyen partnerem … arc, test, smink, sport, étkezés, stílus … segítek a hozzám fordulóknak.Aktuális

Több mint egy lap!

Újévi fogadalmak
Bár nagyon sokan tesznek új-
évi fogadalmat, a tapasztalat 
szerint csak kevesen tudják azt 
betartani. Néhány tipp ahhoz, 
hogy sikeresek legyünk.
Eleve teljesíthetetlennek tűnő 
fogadalmat soha ne tegyünk, 
hiszen az biztos kudarc. Az is 
fontos, hogy olyan dolgot vál-
laljunk, amelynek a teljesítése 
kizárólag tőlünk függ. Bízzunk 
magunkban! Az újévi fogadal-
mak megtartása – különösen 
ha egy rossz szokás elhagyása 
vagy az életstílusunk meg-
változtatása a cél – kemény 
munka. Osszuk meg az újévi 
fogadalmainkat a családtag-
jainkkal vagy a barátainkkal – 
akik szeretnek, s megjegyzések 
helyett támogatni fognak.

Mostantól már a 
vidéki postaládák-
ban is megtalálható 
a Szuperinfó
Január 13-tól megnö-
velt példányszámmal 
(33.000 példány-
ban), nyolc új telepü-
lésen (Adony, Kulcs, 
Rácalmás, Perkáta, 
Mezőfalva, Nagyve-
nyim, Kisapostag, 
Baracs) kerül a postaládákba a 
Dunaújvárosi Szuperinfó. Ezzel 
egy régi igényt váltunk valóra! 
Hirdetőinknek azt nyújtjuk, hogy 
ezentúl nyolcezerrel több háztar-
tásban értesülnek hirdetésükről, 
olvasóinknak pedig a jövőben nem 
kell attól tartaniuk, hogy a terjesz-
tőpontokon lerakott újság elfogy, 
mire odaérnek, elegendő lesz a 
postaládájukig elmenniük.
A Szuperinfó laphálózat 27 éve 
működik, jelenleg 1280 városban 
és kistelepülésen, 64 önálló helyi 
lap jelenik meg, amellyel egy-
szerre 2,5 millió rendszeres olva-
sót tudhat a laphálózat magáénak.
A Szuperinfó több mint egy lap! A 
hirdetések mellett a lokális hírek, 
közéleti események és programok 
egyaránt helyet kapnak benne. Fon-

tosnak 
t a r t j u k , h o g y 
ne csak átlapozzák és félre- 
tegyék, hanem tartalma 
miatt akár többször is kézbe 
vegyék az Olvasók lapunkat.   
Az országban egyedüli lehetőség-
ként a Szuperinfó laphálózat tudja 
biztosítani azt, hogy akár csak 
egyetlen városban, de ha szük-
séges, az egész országban meg-
jelenjen az adott hirdetés. Ügy-
feleinknek szerkesztőségünkben 
lehetősége van arra, hogy a szak-
szerű tájékoztatás után igényeinek 
megfelelő területen jelenjen meg a 
hirdetésük.
Keressék és olvassák lapunkat – és 
hirdessenek benne! Várjuk Önöket!

A Dunaújvárosi Szuperinfó szer-
kesztőségének munkatársai
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Kínálatunkból:
szövetek, selymek, bélésanyagok,
dekoranyagok, pamutanyagok,
sportanyagok, valamint polár

anyagok nagy színválasztékban
továbbra is kaphatók…

Az árusítások a következő helyeken lesznek:
2017. január 19-én, csütörtökön:
09.00-11.00 óráig Dunaújvárosban

(Apáczai Cs. J. u. 11., MMK),
13.00-15.00 óráig Szalkszentmártonban

(Petőfi tér 15., Művelődési Ház).

KIADÓ INGATLAN

Dunaújváros központjában 2 szobás,
földszinti, igényesen felújított és beren-
dezett lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
06-30/938-4056.

Kínálatunkból:
szövetek, selymek, bélésanyagok,
dekoranyagok, pamutanyagok,
sportanyagok, valamint polár

anyagok nagy színválasztékban
továbbra is kaphatók…

Az árusítások a következő helyeken lesznek:
2017. január 19-én, csütörtökön:
09.00-11.00 óráig Dunaújvárosban

(Apáczai Cs. J. u. 11., MMK),
13.00-15.00 óráig Szalkszentmártonban

(Petőfi tér 15., Művelődési Ház).

Kiadó hétvégi ház Hankook közelében
(gázfűtéses, bútorozott). Érd.: 06-20/
345-2535, 06-30/695-7422.

Barátságban egyszobás, igényesen be-
rendezett lakás kiadó. 60 eFt+rezsi+2
havi kaució. Tel.: 06-20/9533-040.

Béke városrészben 2szobás lakás kia-
dó. Fiatal párok jelentkezését várom.
Tel.: 06-30/9629-194.

Albérlőtársat keresek, akár gyerekkel
is. Tel.: 06-30/205-0265.

Dolgozó nőnek szoba kiadó. Tel.:06-70/
301-8812.

Bútorozott szoba kiadó. Tel.: 06-30/
4063-930.

LAKÁS

Dr. Endl Gábor István
ügyvéd

Dújv., SzórádM. út 2. fszt. 4.
06-30/910-6343

• 1+étkezős, VI. emeleti, jó állapotú lakás
eladó (vagy csere nagyobbra): 4,95mFt
• Béke vrsz-ben, liftes házban, IV. emeleti,
2 szobás, erkélyes, szép lakás: 6,8 mFt
• Békében, négyemeletesben, jó állapotú
2 szobás, erkélyes lakás: 6,45mFt
•Weiner krt.-on, kulturált lépcsőházban
2 szobás, erkélyes szép lakás (befektetőnek
akár bérlővel is): 6,1 mFt
• Központhoz közeli 1,5 szobás, nagy
konyhás, II. emeleti lakás eladó (vagy csere
földszintire): 7,2 mFt
• Zöld SZTK mellett, 3 szobás, fölszinti, külön
nyíló, 70 m2-es, igényes lakás: 11,5 mFt
• Bocskain II. emeleti, erkélyes, 2 szobás,
igényes téglalakás: 6,95mFt
• Egyetem közelében I. emeleti, nagy erkélyes,
2+fél szobás, műszakilag és esztétikailag is
felújított lakás: 11,65mFt

Másfél szobás, berendezett lakás 1 fő-
nek kiadó. Tel.:06-30/661-6146.

Erkel kerti 2. emeleti 2 szobás, külön
nyíló téglalakás eladó. Azonnal költöz-
hető. Irányár: 10,5 mFt. Tel: 06-70
/940-3823.

Táncsicsban 1+étkezős 5.490.000 Ft;
1,5 szobás 6.990.000 Ft; felújított 1,5
szobás 9.990.000 Ft. Érd.:06-30/850-
8000.

Eladó dunaújvárosi 1szoba+ étkezős
4.emeleti panel, liftes, olcsó rezsijű la-
kás. Irányár: 5,6 MFt. Tel.: 06-30/9764-
776.

Lakóingatlanok értékbecslése rende-
lésre! Lakások, családi házak napi piaci
érték meghatározása. Tel.: 06-20/5694-
262.

Tavasz utcában 1. emeleten 1,5szobás
(47m2-es) lakás eladó 4 emeletes szi-
getelt házban. Irányár: 6,79 MFt. Tel.:
06-70/391-0658.

Alkotásban 70 nm-es, 3+nappalis,
amerikai konyhás, átalakított, földszinti
lakás eladó, családi házra cserélhető.
Tel.:06-20/347-7833.

Szabadság utcában 1+2 félszobás la-
kás eladó. Irányár: 9,5 MFt. Tel.:06-30/
472-8262.

Rómain III. emeleti, átlagos állapotú
egyszoba+étkezős lakás: 5.150.000 Ft.
Érd.:06-30/9010-445.

Egyetem közelében kétszoba+nappalis,
63 m2-es, jó állapotú téglalakás eladó.
Tel.:06-30/9015-275.

Kertvárosban eladó lakást vásárolok.
Készpénzes vevőimnek eladó ingatlant
keresek. Tel.:06-30/850-8000.

INGATLAN

Rómain háromszobás, gyönyörűen felú-
jított, földszinti, hőszigetelt lakás:
9.690.000 Ft. Tel.:06-30/850-8000.

Mosókonyha, pince tároló helyiséget
vásárolnék Dunaújvárosban készpén-
zért. Azonnal fizetek. Tel.:06-30/861-
1535.

CSOK, LTP, TELJESKÖRŰ BANKI ÜGYINTÉZÉS,
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY!

CSOK 10+10! CALVIS LAKÓPARKBAN
ÚJ ÉPITÉSŰ TÁRSASHÁZI LAKÁSOK

Bocskaiban 1,5 szobás téglalakás 6.5 MFt
Vasmű úton 1 szobás szép lakás 6.5 MFt
Bocskain 5. em. 2 szobás lakás 7.2 MFt
Váciban 1. em. szép lakás 7.4 MFt
Adonyban 75 m2 családi ház 5.75 MFt
Venyimen 100 m2-es ház 7MFt
Venyimen 180 m2 –es ház 15MFt
Venyim végén nyaraló 2MFt
Rácalmáson családi ház 8MFt
Rácalmáson ép. telek 4.8 MFt
Venyimen építési telek 3MFt
Nagykarácsony igényes nagy ház 15MFt
Rácalmáson ház cégnek kiadó 120 EFt
Venyimen ház cégnek kiadó 165 EFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház 12.5 MFt
Mezőfalván 4 szobás ház 6.7 MFt
Mezőfalván 3,5 szobás 2 szintes csh 14MFt
Mezőfalván 2 szintes szép csh. 16MFt
Előszálláson ház 4.8 MFt
Daruszentm.on családi ház 6.5 MFt
Soltszentimrén 85 m2 családi ház 8MFt
Perkátán házak 38M, 18 MFt
Kulcs horgász köznél nyaraló 4.3 MFt
Kulcs Tavasz u. nyaraló 3MFt
Kulcs Hajós úti nyaraló 6.2 MFt
Kulcs cs.házas nyaraló (hitelátváll) 8.9 MFt

06-30-8678-662
Interspárnál felújított 2 szobás 6.7 6.4 MFt
Esze T. u. kétszobás, 2. em. téglalakás 8.4 MFt
Derkovits u. 57 m2-es panel 6.49 MFt
Fáy u.-on felújított 62 m2 panel 10.5 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás modern ház 18.9 MFt
Kulcson gyümölcsöskertben nyaraló 4.5 4.2 MFt
Tavasz u. 2. em. 50 m2-es panel 7.3 7.1 MFt
Szalkszentmártonban 3 szobás ház 7MFt
Vörösmartyban, 2 szobás tégla 8.9 MFt
Egyetemnél, 68 m2-es 3 szobás, tégla 13MFt
Kiadó házak 10 főig Újtelepen 170 EFt
Keresünk eladó városi családi házat 20MFt

06-30-1818-942
Apáczaiban 2.em. 2 szobás panel 6.7 MFt
Kertvárosi 2 szob. felújított tégla 5.3 MFt
Kassák L.-ban 1+3 félsz. panel 9.5 MFt
Belvárosi 8.em. felújított panel 7.8 MFt
Rómain 2+1 szobás panel 6.5 MFt
Erdősoron 7.em. átlagos panel 6.3 MFt
Vácin 10. emeleti 2 szobás panel 6.9 MFt
Venyimen 178 m2 3 szobás ház 36MFt
Rácalmáson 2 szintes ház 20MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház 12.5 MFt
Kertvárosban 2 generációs ház 23.5 MFt
Óvárosban kétszintes 5 szob. ház 21.5 MFt
Obihoz közeli kis telek 2.6 MFt
Dunaújvárosban telek házzal 4.5 MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25MFt
Óvárosi 6 szobás családi ház 21.5 MFt
Rácalmási erdő, 20.000 m2 8MFt
Kulcsi telek igényes házzal 4.5 MFt
Kulcson 2246 m2 telek házzal 2.65 MFt

06-30-8678-641
Adonyban 3 szobás sorház 12.5 MFt
Békében 1+2 félszobás 9MFt
Rácalmáson étterem 30MFt

06-70-6037-708

2400 Dunaújváros,Vasmű út 41.
1 em. 118. IRODAHÁZ

06-30-867-8661
www.ihs.lc.hu

További ajánlataink (képekkel) a
www.ihs.lc.hu oldalon.

GARÁZS

A Béke körúton garázs kiadó! Érdeklőd-
ni: 06-30/226-4157.

Dunaújvárosban, Kokszolónál aknás
garázs kiadó. Érd.:+3630/783-9628.

maxingatlan.hu, max-office.hu
06 30 335 6471

DUNAÚJVÁROS ÉSZAKI LAKÓ-
PARKJÁBAN ÚJ ÉPÍTÉSŰ TÁRSAS-
HÁZI LAKÁSOK ELADÓK:

- CSOK 10+10 mFt lehetőséggel,
- meglévő ingatlanját beszámítjuk
az új lakás átadásáig történő
bentlakási lehetőséggel!

127 nm-es, 4 szoba+nappalis
lakások, 400 nm-es saját kerttel, 2
lakásos társasházban MÁR

23,5 MFT-TÓL!

Dunaújváros

Csillagdombon földszintes, 81 nm-
es, 2 szoba+nappalis sorházi lakás,
2 garázsbeállóval! Irányár: 28 mFt
Csillagdombon 4 szoba+nappalis, 2
garázsos, sorházi lakás, 350 nm-es
saját kertrésszel! Irányár: 32 mFt
Belváros közeli, fullos, 1+3 félszo-
bás, átalakított: 14,6 mFt

Belvárosi 93 nm-es tetőtéri lakás:
12,6 mFt

Belvárosi, 106 nm-es, amerikai
konyhás+nappalis+2 szobás egyedi
fűtéses téglalakás: 22 mFt
Liszt, 3 szobás téglalakás: 12,6 mFt
Sorház, 4 szobás, kerttel és garázzsal:

15,9 mFt
Római, 2+hallos, 1. emeleti, fullos:

7,4 mFt
Baracs 2 szoba+1 szobás lakrész:

6,8 mFt
3 szobás, tégla a Barátságban: 8,5 mFt
Rácalmási, 4 szobás családi ház,
szigetelt tégla, szép: 22 mFt
Technikumban, 2. emeleti, 2 szobás
tégla: 8,5 mFt
Szabadságban, 2 szobás:

5,99 mFt
Belvárosi, 2+1 félszobás téglalakás:

13,5 mFt
Új Vasmű úti, 2 szobás panel: 5,99 mFt
Újtelepen, 2+nappalis családi ház,
felújított, tégla: 20,9 mFt
Belvárosi, 1. emeleti, erkélyes, 2 szobás
téglalakás: 9,8 mFt
Irodának kiadó 2 szoba + hallos, fszt-i,
70 nm-es téglalakás: 80 eFt +rezsi

JÁRMŰVEK

Klasszikus, szocialista motorokat
(Jawa, Simson, MZ, Pannónia),

illetve 1983-as évjáratig autót
vásárolnék 600 000 Ft-ig.
Telefon: 06-30/653-4024

Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777.

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Óvárosban lakható gazdasági épület
áron alul eladó. Garázs, WC, fürdőszoba,
gyümölcsfa van. Tel.: 06-30/608-8078.

ÁLLÁST KERES

Családi házak és lakások takarítását
vállalom. Érdeklődni: 9-20 óra között:
06-20/509-3514.

Lakások, házak takarítását és bevásár-
lást vállalok. Tel.:06-20/4729-519.

ÁLLÁST KÍNÁL

CSALÁDI HÁZ

Eladó kisapostagi 70 m2-es, extrán, mi-
nőségi anyagokból teljesen felújított
családi ház, 45 m2-es garázzsal, tároló-
val, pincével és kutyakenellel +12 m2 új
filagória. Ár: 13.900.000.- Érd:06-70/
311-31-41.

Újtelepen 150 m2-es, 3+fél szobás új-
szerű családi ház, parkosított udvarral,
gépkocsibeállóval eladó. Irányár:
33.000.000 Ft. Tel.: 06-20/366-5621.

Nagy telken lévő, felújításra szoruló,
közművesített családi ház Dunaújváros-
ban eladó. Irányár: 6.500.000 Ft. Tel.:
+3630/7839-628.

Dunaújvárosi berendezett családi ház
igényesnek, hosszú távra kiadó,
200.000 Ft+rezsi/hó. Tel.: 06-20/2046-
310.

Baracson 120 m2-es erkélyes, teraszos
családi ház eladó vagy városi lakásra
cserélhető. Ár: 9 MFt. Tel.: 06-20/5972-
346.

Óvárosban lebontandó parasztház jó
állapotú műhellyel, összközművel eladó.
Tel.: 06-20/989-3851.

Sárbogárdon kertes, összkomfortos
családi ház sürgősen eladó. 4.200.000
Ft. Tel.: 06-70/340-1922.

Igényes, nagy családi ház eladó Duna-
újvárosban. Tel.: 06-20/364-1090.

ÜZLET, IRODA

Eladó üzlethelység 483m2-es jelenleg is
jól működő ABC. Elérhetőség:
radnai48@freemail.hu

Dunaújváros belvárosi, jelenleg is üze-
melő vendéglátóipari üzlet üzemeltetési
joga eladó. Érd.: + 36-20/423-2280.

Vasmű út 1. földszint 1. szám alatt
10m2-es helyiség kiadó. Víz, villany, WC
van. Tel.: 06-30/608-8078.

Március 15 téren 88nm-es üzlet, 2 be-
járattal eladó. 0630385180.

Készpénzért lakást veszek.
06-30-850-8000
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Feladatok:
- Raktárkezelés
- Kapcsola�artás a partnerekkel
- Fuvareszközök megrendelése (nemzetközi, belföldi)
- Szállítási dokumentumok kiállítása
- Raklapok előkészítése (zsákolás, átrakodás) és
fuvareszközre való felrakodása

- Egyéb anyagmozgatás
- Részvétel a gyár folyamatos fejlesztésében

A DUNACELL K�. a német
J. RETTENMAIER & SÖHNE GMBH+CO. KG

csoport tagja,
mely cégcsoport globális piacvezető
a speciális rostanyagok gyártásában.

LOGISZTIKAI ASSZISZTENST
keres.

Elvárások:
- Középfokú végze�ség
- Adminisztrációban, ügyintézésben való jártasság
- Számítógépes ismeret
- Targonca jogosítvány
- Önálló, precíz munkavégzés
- Előnyt jelent:
- Logisz�kai munkakörben szerze� tapasztalat
- Angol és/vagy német alapfokú nyelvtudás

Amit kínálunk:
- Megbízható, stabil nemzetközi vállala� há�ér
- Szakmai tudás elmélyítésének lehetősége
- Versenyképes jövedelem és Cafetéria ju�atások

Jelentkezési határidő: 2017. január 18.
Jelentkezés:
Kérjük, hogy fényképpel elláto� szakmai önéletrajzát és
mo�vációs levelét a dunacell@dunacell.com e-mail címre
szíveskedjen elju�atni. Kérdés esetén kérjük, jelentkezzen
a fen� e-mail címen.

Cégünk a Maximal Cargo Logisztika Kft. kollégákat keres
Dunaújvárosba, gyáron belül végzendő munkahelyre, az alábbi
munkakörökbe:
· segédmunkás
· gépkezelő (4511-es kategória)
· targoncás (5 to alatti villás)
· teherautó sofőr
(C jogosítvánnyal-3 tengelyes billencs, multiliftes, láncos konténeres)

Bejelentett biztos hosszútávú munkahely, egy dinamikusan fejlődő
logisztikai cégnél!

Jelentkezni lehet az alábbi email címen:
info@maximalcargologisztika.hu
Vagy reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig az alábbi telefonszámon:
06 25 785 528
http://maximalcargologisztika.hu, www.maximalcargologisztika.hu
http://maximalcargologisztika.hu/kapcsolat

Amit elvárunk :
· Pontos, precíz munkavégzés
· C kategóriás jogosítvány
· Minimális gyakorlat

Amit kínálunk :
· Fiatalos csapat;
· Versenyképes jövedelem !
· Továbbképzési lehetőség !
· Utazási költségtérítés !
· Cafatéria + juttatások !

P Á LY Á Z AT I K I Í R Á S
ADunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség

(2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.)
pályázatot hirdet a szakszervezeti szövetség

GAZDASÁGI MUNKATÁRS
munkakörének betöltésére

A pályázat teljes szövege a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség
honlapján (www.dunaferrvasas.hu) megtekinthető, vagy a

vasas@dunaferr.hu e-mail címre küldött kérésére e-mailben megküldjük.

Dunaújváros ipartelepen
működő vállalkozás

MUNKAÜGYI és
BÉRSZÁMFEJTÉSI

feladatok ellátására keres
legalább 3 éves szakmai

gyakorlattal
rendelkező munkatársat.

Jelentkezés a
munkatars.duna@gmail.com

e-mail címen.

• Szerezzen ingyen első illetve másodszakmát iskolánkban!
• Csatlakozzon, mert még nem késő a februárban induló OKJ-s képzéseinknek egyikéhez!
•Munka mellett, rövid képzési idővel!

INGYENES FELNŐTTOKTATÁS FEBRUÁRTÓL!
TÖBB FIZETÉS? ÚJ MUNKAHELY?

Képzési kínálatunk:
ASZTALOS,
FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
Bővebben:
Web: www.dunaujvarosiszc.hu, www.hildiskola.hu
Telefon: 0625/400-530
Jelentkezés: Hild tagintézményben személyesen!
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Az Ercsiben található, japán
tulajdonban lévő autóalkatrész-
gyártó cég, aMusashi Hungary
Ipari Kft. az alábbi pozícióba ke-
res munkatársat:

ANYAGMOZGATÓ
(3 műszakos munkarendben)

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Teljesítményalapú bónusz
– Cafetéria juttatás
– Kedvezményes meleg

étkeztetés
– Ingyenes munkaruha,
– Ingyenes buszjárat a

műszakokhoz igazodva

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette

érdeklődését, kérjük, küldje el
nekünk önéletrajzát az alábbi
elérhetőségek valamelyikére:

Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.

musashi@musashi.hu

Főbb feladatok:

– Beérkező áruk kezelése: kamionról történő lerakodás,
mennyiségi áruátvétel és csomagolás minőségének ellenőrzése,

– Raktározás: készletpontosság biztosítása,
időszakos leltározásban való részvétel,

– Anyagkiadás/Készáru bevételezés a gyártás igényeinek
megfelelően a FIFO elv figyelembevételével,

– Gyártás során keletkező hulladékok kezelése,
– Kiszállítás: készáru szállításra történő előkészítése,
mennyiségi és minőségi ellenőrzése, kamionra
történő felrakodás.

Elvárásaink:

– Alapfokú végzettség,
– Érvényes targoncavezetői engedély (vezetőüléses, ill.
gyalogkíséretű targoncákra) és targoncavezetői gyakorlat,

– Hasonló területen szerzett munkatapasztalat,
– Alapvető raktártechnológiai ismeretek,
– Belső anyagáramlási ismeretek,
– Precizitás, igényes munkavégzés,
– SAP ismeret előnyt jelent.

Az Intercisa Lakásszövetkezet
munkatársat keres

gazdasági vezetői állás
betöltésére.

Feladatok:
• a Lakásszövetkezet gazdasági részlegének vezetése, az egyes

munkakörök kialakítása, ellenőrzése,
• beszámolók, mérleg, eredménykimutatás készítése,

• a Lakásszövetkezet költségvetésének
megtervezése,

• egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó

feladatok ellátása

Elvárások:
• legalább középfokú számviteli,

pénzügyi végzettség,
• mérlegképes könyvelői képesítés,
• magas szintű számítástechnikai

ismeretek,
• jó kommunikációs készség

Előnyt jelent:
• felsőfokú végzettség,

• nyelvismeret.

Jelentkezni szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló
bizonyítványokmásolatával, a fizetési igénymegjelölésével,

valamint motivációs levél benyújtásával lehet a Lakásszövetkezet
címére (Dunaújváros, Erdősor 43.) küldött levélben, vagy

személyesen a Titkárságon 2017. január 31-ig. A motivációs levélben
kérjük bemutatni, hogyan képzeli el a Lakásszövetkezet gazdasági
irányítását. A dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani.

A munkakör 2017. április 1. napjától tölthető be.

JÖJJÖN HOZZÁNK
KÉTMŰSZAKBAN DOLGOZNI!

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk,
csapatunk bővülése és fejlődése érdekében

keres újmunkavállalókat az alábbimunkakörökben:

CNC Gépkezelő

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

Elege van a folyamatosműszakból?

Feladatok:
• CNC gépek kezelése,
• Mérési, dokumentálási feladatok kezelése,
• Szerszám cserék elvégzése,
• Önállómunkavégzés,
Elvárások:
· szakirányú CNC végzettség
· rajzolvasási készség
· precíz munkavégzés
Előny:
• CNC gépek beállításában és több éves gyártói
környezetben szerzett tapasztalat,

• Rá bízott feladatotmegbízhatóan elvégzi,
• Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,
Amit kínálunk:
• Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
• Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
• Utazási költségtérítés,
• Lakhatási támogatás,
• Szakmai fejlődések támogatása

ÉPÍTŐIPARI MŰVEZETŐ
Építőipari művezető munkatársat
keresünk az alábbi feltételekkel:

- építőipari technikusi végzettség,
- jogosítvány,
- irányításban szerzett gyakorlat.

Feladatok:
- (több) helyszíni munkavégzés
koordinálása,

- megrendelővel való kapcsolattartás,
- anyagigény felmérése, helyszínre
rendelése.

Jelentkezését fényképes önéletrajzzal,
fizetési igény megjelölésével az
epitomunkatars@gmail.com

e-mail címen vagy a 06-25-409-705-ös
telefonszámon várjuk 2017. 01. 31-ig.

Kft. keres
AWI HEGESZTŐT, IZOMETRIÁS
CSŐSZERELŐ SZAKEMBEREKET,

valamint LAKATOST.
Tel.: 06-70/425-6500

Magyarországi telephellyel
rendelkező Német betonacél

feldolgozó cég keres
Európai üzemeibe

CO hegesztőket
és betonacél
feldolgozókat

– tartós kiküldetésre
Elvárás:
- több műszakos munkarend és
változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
- hegesztő, karosszérialakatos,
szerkezetlakatos géplakatos,
esztergályos végzettség
- nagy munkabírás
- kezdés Kápolnásnyéken

Jelentkezni lehet a
következő telefonszámon:

06/22/574-318 és a
20/ 310-69-44 vagy a

06/22/574-082 telefonszámon
Munkanapokon 8-16-ig

KINE BAU KFT.
Dunaújvárosi irodájába

keres.

MŰSZAKI
ELŐKÉSZÍTŐT

Érdeklődni: hétköznapokon
8-15 óra között,

2400 Dunaújváros, Verebély út 17.
Telefonszám: 06-25/501-960

e-mail-cím:
titkarsag.kinebau@vnet.hu

Ugyanitt
KŐMŰVESEKET ÉS

SEGÉDMUNKÁSOKAT
felveszünk!

Feltételek:
Szakmai tapasztalat az építőiparban

Építőmérnöki vagy technikusi végzettség
Számítógépes ismeretek

Jó kommunikációs és szervezési
képesség.

* * * * *

VILLANYSZERELŐ
munkatársakat

(lehet pályakezdő is), valamint berendezés gyártási
feladathoz agilis, jó kézügyességű

SZERELŐKET
keresünk dunaújvárosi gyártócsarnokunkba.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail
címeken lehet:

zoltan.balazs@elco.hu és info@elco.hu

Feltétel: érvényes vagyonőri igazolvány
és új vizsga (tanusítvány) megléte.

Jelentkezni a
vagyonor83379@gmail.com

e-mail címen lehet.

Vagyonvédelmi cég
telephely őrzésre

VAGYONŐRÖK
jelentkezését várja,
8 és 12 órás munka-
rendben egyaránt.

Ipari szolgáltatásokkal és
kereskedelemmel foglalkozó

kis létszámú Kft. keres
IRODAVEZETŐI
munkakörbe

közgazdasági végzettséggel
rendelkező fiatalt.

A részletes, fényképpel ellátott
szakmai önéletrajzot és a kézzel

írott motivációs levelet
„rátermett” jeligére várjuk a hirdetőbe.

Dunaújvárosi étterembe

futárt keresünk
azonnali kezdéssel.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
allas.bb.dunaujvaros@gmail.com

e-mail címen lehet.

A Pálhalmai Agrospeciál Kft.
felvételt hirdet

ipari mosodai munkahelyre

karbantartó
munkakör betöltésére.

Előnyt jelent a kazánfűtő képesítés.
Feltétel:

büntetlen előélet és szakirányú végzettség.
Jelentkezni a 25/531-186

telefonszámon, vagy a
krausz.zoltanne@agrospec.hu

e-mail címen lehet.

akinek legalább 3 éves
gyakorlati tapasztalata van.

Jelentkezni a hr@grabarics.hu
e-mail címen lehet

a munkakör megjelölésével.

TETŐSZIGETELŐ
SZAKMUNKÁST

keres,

A Grabarics Építőipari Kft.

Azonnali munkakezdésre
LAKATOSOKAT
keresünk heti fizetéssel!

Elérhetőség: +36-70-772-1901
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Co minősítéssel rendelkező hegesztőt,
valamint önállóan dolgozni tudó lakatost
keresünk dunaújvárosi telephelyre. T.:
70-38-151-48.

Építőipari vállalkozás
tehergépjármű vezetéséhez
GKI kártyával rendelkező

GÉPKOCSIVEZETŐT
keres.

Jelentkezés munkanapokon
8-15 óra között a

0630/848-7390
telefonszámon.

ADMINISZTRÁTOR
munkakörbe

széles látókörű munkatársat
keresünk.

Előny: angol nyelv,
személyügyi tapasztalatok,

B kat. jogosítvány.

Fényképes önéletrajzot a
munka.dujv@gmail.com

e-mail-címre várjuk.

Kertészetbe
munkatársat keresünk, állandó
délelőttös munkarendben.
Targonca vezetői engedély
ill. mezőgazdasági vontatói
jogosítvány előnyt jelent.
Jelentkezni hétköznap
06.00–14.00-óráig a

+36-20-9-734-707-es
telefonon lehet.

Új Év - Új Lehetőség!
Piacvezető pénzügyi cég
dunaújvárosi képviselet

bővítéséhez,

AGILIS KOMMUNIKÁCIÓS
MUNKATÁRSAKAT KERES.
Kiemelt �zetési lehetőség,

teljes betanítás,
hosszútávú együttműködés!
Tel: 06-70/387-6060

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

Eladó munkatársat keresünk műszaki
beállítottsággal, februári kezdéssel. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal:
segashopduna@gmail.com

Keresek Autószerelőt bejáratott du-
naújvárosi munkahelyre. Érd: 06-70/
771-7474.

AWI-HEGESZTŐT,
CSŐSZERELŐT

keresek magyarországi,
németországi munkára.
Érd.: 06-20/9282-073.

Sörözőbe szakképzett
pultoSt kereSünk.

Jelentkezéseket a
radvanyera@gmail.com

címre várjuk.

Munkatársakat keresünk
AUTÓSZERELŐ, KAROSSZÉRIALAKATOS,

GÉPLAKATOS, SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe.

Érdeklődni: 06-30/321-3155.

Dunaújvárosi élelmiszer üzletbe
szakképzett, gyakorlattal rendelkező

munkatársakat felveszünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:

szabakft@hotmail.com

Nyílászárók szigetelése, passzítása.
Penészmentesítés. Redőnyök, szúnyog-
hálók, árnyékolók, szalagfüggönyök,
harmónikaajtók készítése, javítása.
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.:06-30/
294-6022.

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk
Budapesti munkavégzésre. Fizetés nettó
200 000 Ft-tól. Tel: 06-20/409-0094.

Spar franchise üzletbe
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
BOLTI ELADÓT

keresünk!
Érd.: 06-30/348-2917

Betanított szigetelőket, szerelő bádo-
gosokat, állványzókat hosszú távú mun-
kára felveszünk. Tel.:06-20/322-3978.

Víz-, gáz-, fűtésszerelés!
Duguláselhárítás

bontás nélkül. Vízóra csere.
Hétvégén is. Vidékre is.

06-20-417-0224

Szombathelyre vasbeton szerelőket
keresünk, szállás biztosítva. 06-20/467-
1390

LAKÁSFELÚJÍTÁSBÓL
származó szemetét, vashulladékát
elszállítom, pince-, és garázstaka-
rítást, lomtalanítást vállalok.

Tel.: 06-70/667-3958

TELEVÍZIÓ SZERVIZ
Kiszállással, lehetőség szerint
helyszíni javítással, garanciával.
Fülep István távközlési üzemmérnök

06-20/419-3023, 06-25/423-288
(üzenetrögzítő)

Homlokzat hőszigetelőt, festőt, kőmű-
vest keresünk egész évi munkavégzés-
re. 06-30/500-6795.

Távirányítók, akkuk,
töltők, tápegységek,
kábelek, antennák,
csatlakozók pótlása.

tvelektronika.hu, Dújv., Dózsa 42.
06-25-405-661

Dunaújvárosi építőipari cég műszaki
előkészítő munkatársat alkalmazna. Fel-
tétel min.: építőipari technikusi végzett-
ség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
számítógépes ismeretek. Fényképes ön-
életrajzokat a következő címre kérjük:
allas.cv2016@gmail.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

Garanciával!
06-20-3625-817

Skóciában szórólapozói munkalehető-
ség. Érdeklődni 18 óra után: +36-30/
616-6270.

Kéménybélelés,
Kéményfelújítás.

Szerelt fémkémények gyártása, beépítése.
Furanflex kéménybélelés!

Minden kéménnyel kapcsolatos problémával
forduljon hozzánk bizalommal.

Hatósági engedélyeztetés,
elérhető árak, minőségi munka

garanciával.
Ne bízza a véletlenre, 15 éves szakmai tapasztalat.

Pentele Kémény Kft.

Tel.: 06-30-910-2393.

Dunaújváros és környékén, egész évi
folyamatos munkára keresünk 3-5 fős
kőműves és segédmunkás brigádot. Je-
lentkezni az
epitomunkatarsak2017@gmail.com cí-
men vagy a 06-25/409-705-ös telefon-
számon lehet.

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/650-6088.

Masszázs: 06-20/391-8527.

Dunaújvárosi építőipari cég kőműves
és festő szakmunkásokat alkalmazna,
változó munkaterületekre is. Szakirányú
képesítés, legalább 5 éves szakmai
gyakorlat szükséges. Fényképes önélet-
rajzokat a következő címre kérjük:
allas.cv2016@gmail.com

Építőipari cég kőművest felvesz.
Tel.:06-30/409-7363.

Megbízható festő szakmunkásokat ke-
resünk. Tel.: 06/30-514-4140.

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Légy csapatunk legújabb
jól kereső CNCmarósa!
Fehérváron max. két műszakban,

biztos háttérrel.
Várjuk jelentkezésed szakmai

önéletrajz elküldésével a

karrier@feha.hu címre.
Előny: Siemens vezérlés ismerete

Unod a szériát?
Szereted az egyedi
alkatrészeket?

Költöztetés
06-70/352-1950

Villanyszerelést vállalok. Apróbb mun-
káktól az új és régi lakások teljes szere-
léséig. Tel.: 06-20/237-7497.

Víz-, fűtésszerelést és komplett fürdő-
szoba felújítást vállalok! Tel.: 06-20/
366-7108.

Műanyag ajtók, ablakok
beállítása, javítása.
06-20-3581-708.

Festés, mázolás, tapétázás, építőipari,
szakipari munka. Seres László e.v.: 06-
30/9690-767.

ASZTALOS JAVÍTÁSOK!
Zárcsere, ajtó-ablak szigetelés, javítás.

Hőszigetelő üveg beépítés.
Konyhabútor gyártás, javítás.

Gázszellőző kivágás.
06-30/355-7590

Csempézést, járólapozást, kisebb kő-
műves munkákat vállalok Dunaújváros-
ban és környékén. Tel.: +36-30/740-
6434.

Mindenfajta vízszerelési munkát válla-
lok. Tel.: 06-70/317-4305.

SZOLGÁLTATÁS

KÁRPITOSMUNKÁK
Modern és styl bútorok
felújítását v
06-30-2661-73
2000styl@pr.h

BELFÖLD & KÜLFÖLD
NON-STOP

06 30 962 8801

Tel.: 06 30 867-5100
www.budaiautouveg.hu

Autóüveg értékesítés
teher- és személygépjárművekbe,

helyszíni beszereléssel, kiszállási díj nélkül!

Casco-s
üvegkár rendezés

el színni felvé ellel,
ö ész ele edésével!

Cipőipari gyakorlattal rendelkező tűző-
nőt, szabászt, cipőgyártót és kézimun-
kást dunaújvárosi munkahelyre felve-
szünk. Érdeklődni hétköznap 9-16 óráig
06-20/9461-228-as telefonszámon.

OKTATÁS

Pénzes Frigyes
iskolavezető

AMINŐSÉG

Autósiskola
2400, Dunaújváros,

PPiac tér I. Szolgáltató ház 108.

Tel:06-70/614-2984
www.stopsuli.extra.hu
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Dunaújváros és környéki munkára be-
tanított munkásokat és vasbetonszere-
lésben jártas munkavállalókat keresünk
hosszú távú munkára. Érd.: H-P, 08:00-
15:00, 06-30/622-7151.

E-LEARNING!!
www.cityautosiskola.hu
06 (20) 955-9981
Dunaújváros, Dózsa Gy. u . 25/a
(Bisztróval szemben)

RÉSZLET FIZETÉS!

Óvodai dajka OKJ 32 140 01
Pedagógiai-családsegítő
munkatárs OKJ 54 140 02
képzés indul januárban,

kamatmentes részletfizetéssel
Dunaújvárosban!

www.felnottiskola.hu
06-1/633-3600 Ny
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Nagyvenyimi élelmiszer üzletbe szak-
képzett eladót felveszünk 7 órás mun-
kaidőben. Jelentkezni 06-30 /9931-933
telefonszámon. Önéletrajzokat
a kleinne@mecsekfuszert.hu címre kér-
jük elküldeni.

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

Német nyelvóra kezdő felnőtteknek (sa-
ját tempóban), gyermekeknek korrepe-
tálás. Nem nyelviskola. Tel.: 06-70/944-
8273.

Izometriás csőszerelőket, AWI-he-
gesztőket érvényes minősítéssel
azonnali kezdéssel felveszek. Kezdő
órabér: 1.150-1.350 Ft-ig. Érdeklődni:
06-70/636-1973, 06-30/270-3057.

Aranykalászos gazda tanfolyam,
www.okjcentrum.hu, Tel.:06-30/310-
8934, E-00846/2014/A016.

Veszprém megyei középvállalkozás
hosszú távú munkára hőszigetelő,
ipari bádogos szakembereket keres.
+36/70/266-0001.

Sörcsapoló berendezések telepítésé-
vel, szervízelésével foglalkozó cég Mű-
szaki végzettséggel rendelkező munka-
társat keres. Fényképes önéletrajzokat:
szervizpartner@gmail.com címre vár-
juk.

Munkatársat keresünk a Dunaújvárosi
Hírlap kézbesítésére Dunaújváros,
Adony, Perkáta területére! Napi két órás,
kora reggeli munkavégzés, másodállás,
jövedelemkiegészítő tevékenység. Je-
lentkezni: 06-20/591-5980.

Dunaújvárosi ékszerüzletbe
ELADÓT KERESÜNK!
Jelentkezni rövid önéletrajzzal:

somi.ildi@invitel.hu

Belvárosi kávézóba szakképzett sza-
kácsot keresünk. Szakmai önéletraj-
zokat
a corneruzletvezeto@cornergroup.hu
e-mail címre kérjük küldeni.

Keresünk Dunaferr területére lakatost
illetve betanított munkára kollégákat.
Bérezés megbeszélés alapján. Tel.:06-
30/834-86-76.

Kéménybélelés, kéményfelújítás! Tel.:
06-30-910-2393.

Kulcsi, rácalmási élelmiszerüzletbe
szakképzett, gyakorlattal rendelkező el-
adókat felveszünk. Érd: 06-20-431-
0872. Lomtalanítás! Bútorait, stb. ingyen el-

szállítom. Tel.:06-20/9925-838.

Csempézés, járólapozás garanciá-
val! Tel.:06-70/6344-030

ÁLLÁST KÍNÁL

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16.
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A Dunaújvárosi Szuperinfó segítségével  
az ország minden pontjára eljuttathatja hirdetését!

Hirdetésfelvétel:  25 501 222, 
e-mail: dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu

VEGYES

26 Ft/kg

37 Ft/kg

Tűzifa
2600Ft-tól/100 kg

Szén
3700Ft-tól/100 kg

06-30/220-0886 Cser: 316 000 Ft/m
Akác: 317 000 Ft/m

AKÁC ÉS CSER
TŰZIFA RENDELHETŐ
konyhakészre vágva,

3ömlesztve, m -ben.
3(1m = m x m x m)

Tel.: 06-20/619-6340

Ingyenes házhoz szállítás!

Füstölésre alkalmas fűrészpor kapható!

Festményeket, porcelánokat, ezüst
tárgyakat, ékszereket, órákat, teljes
hagyatékot vásárolok. 06-70/388-
1389

Magas áron vásárolok mindennemű ré-
giséget! Apróságtól a bútorig. Díjtalan
kiszállás! Molnár Enikő 06-20/365-
1042.

Eladó 220/380 V-os hegesztőtrafó, 2db
5literes vízmelegítő, szellőzőablak
06x1,2m, 1db kétszárnyú ajtó
1,6x2,05m. Tel.: 06-20/9719-484.

Bioptron lámpát, dobozt, színterápiát,
állványt, légterápiát, ceraqem ágyat
vásárolok! 06-20/5299-861.

Átfolyós, gázos, kéményes vízmelegítő;
összecsukhatós campingágy matraccal
olcsón eladó. Tel.:06-70/311-7501.

Vastag gyertyán, tölgy 11.000 Ft/ m3,
akác 13.500 Ft/ m3 szállítással. Tel.: 06-
30/194-2038.

60 Ah-s Marelli akkumulátor garanciá-
val eladó. Érdeklődni reggeli és esti
órákban: 06-20/376-3057.

TZ4K-14B traktor eladó, 100%-ban fel-
újított, árban megegyezünk. Tel.: 06-30/
698-7329.

Kulcson kévébe kötött lucerna (5-6q)
eladó. Érdeklődni: 06-20/2344-273, esti
órákban.

Búza, árpa, kukorica és tritikálé eladó.
Tel.: 06-20/543-6017.

GONDVISELÉS

ÁLLAT

Gyermekfelügyeletet, idősgondozást
vállalok Mezőfalva, Nagyvenyim, Duna-
újváros területén, nappali időszakban.
Igény esetén a háztartási munkába be-
segítek. Tapasztalattal rendelkező, em-
patikus hölgy vagyok. Tel.: 06-30/389-
0367.

Eladó növendék kutyák: Közép-ázsiai
juhász szukák, Bullterrierek, Kanári szi-
geteki kanok. Tel.:06-20/536-5421.

Dunaföldváron 200 kg körüli háztáji
hússertés eladó. Érd.: 06-70/208-1174.

padló

padló

padló

szőnyegpadló

szőnyegpadló

szőnyegpadló
SÜPPEDŐS

Akció érvényes 2017. január 5-től
január 31-ig.

A képek tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk.

Duguláselhárítás
bontás nélkül. Garanciával.
Hétvégén és vidékre is!
06-20-9-732-172

Lomtalanítás, sitt- és szemétszállítás,
hétvégén is. Tel.: 06-20/9925-243.

Műanyag redőny, faredőny javítás ké-
szítés gyors precíz áron! 06-70/227-
6273, 06-30/735-0746.

Villanyszerelés
06-70/285-4148

10 hetes yorki kan kiskutyák eladók.
Tel.: 06-70/235-2351.

TV jaVíTás!
Bármilyen típusú készülék javítását

vállalom, házhozmegyek.
Faragó László televízióműszerész.
Tel.: 06-20-3644-055.

Hízók eladók. Tel.: 06-30/667-4733.

Dújv. Dózsa Gy. 42. • T:405-661
tvelektronika.hu

MinDigTV

Antenna Szaküzlet

12 ingyenes csatorna
+Extra programok

Kémény felújítás, bélelés, FURANF-
LEX, KAMIX (bontás nélkül), engedé-
lyeztetés. 06-70/427-0742
www.szucs.kemenycserepkalyha.hu

Gyors szervíz!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!
Hevederzár akció! 06-20/3477-833

REDŐNY
eladás, javítás. Hétvégén is.
06-30/332-6346

FUVART VÁLLALOK
Citroën Jumperrel.
Tel.: 06-30/866-1481

REDŐNY DOKTOR!
06-20/3581-708, 06-25/745-379

TÁRSAT KERES

170/90/49 éves független férfi társat
keres hasonló korú hölgy személyében.
Lakás előnyt jelent. Tel.: 06-20/572-
2565.

54 éves elhanyagolt, nős férfi társat ke-
res szabadidő eltöltéséhez 60-70 éves
hölgy személyében. Tel.: 06-30/889-
3338.

183/84/66 éves férfi vagyok. Karcsú,
magas hölgyet keresek tartós kapcso-
latra. Tel.: 06-20/994-1857.

ZÁRSZERELÉS, JAVÍTÁS,
HEVEDERZÁRAK!

Műanyag és fém nyílászárók
javítása, pótzárazása.
06-20-3625-806

A masszázs ma már
nem luxus. 1 óra 3 650 Ft.
Telefon: 06-70/368-5356AK

CIÓ
! AKCIÓ!

Redőnyök, szúnyoghálók, faredőnyök
készítése és javítása 24 órán belül,
hétvégén is. 06-70/374-3864.
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2017. 3. HÉT
2017.01.16. – 2017.01.20.

Lebbencsleves

Palócleves

Baconos sonkás
sajtos makaróni
Natúr sertés
szelet
Ránto� csirkemell filé
Petr.burgonya
Ránto� tökfasírt,
burgonyapüré
Bakonyi sertésragu,
tészta
Csőbensült csirkemell
brokkolival

Tojásleves

Jókai bableves

Darafelfújt lekvárral

Lucskos káposztafőzelék
sertéspörkölt
Ránto� csirkemáj ,
petr.burgonya
Sült hekktörzs,
sült burgonya
Chilis bab

Milánói ránto� szelet

Tavaszi zöldségleves

Orjaleves

Lasagne

Vagdalt
burgonyafőzelék
Csiki aprópecsenye,
tarhonya
Galuska,
gombapaprikás
Resztelt sertésmáj,
fő� burgony
Grilleze� csirkecomb
majonézes burgonya

Brokkoli krémleves
croissant
Legényfogó leves

Meggymártás,
mákos palacsinta
Lencsefőzelék
sült oldalas
Szezámmagos ránto�
csirkemell, rizs
Túrós csusza

Savanyú vetrece,
tészta
Édes-savanyú csirkemell,
párolt rizs

Tejfölös burgonyaleves

Gulyásleves

Tojásos galuska

Fő� hús, gyümölcs mártás,
piríto� dara
Sajával töltö
borda, petr.burgonya
Tartármártás,
ránto� sajt, párolt rizs
Mustáros szelet,
párolt rizs
Vadász sertésszelet,
burgonyakroke�

Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 06-20/
366-7108.

Redőny javítás készítés hétvégén is!
Tel.: 06-30/436-2148.

EGÉSZSÉGÜGY

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

Tetőjavítást, ereszcsatorna készítést,
javítást, kőműves munkát, festést vál-
lalunk. 06-70/227-6-273, 06-30/735-
0-746.

PARTNERT KERES

28 éves, szőke, kék szemű, fehérbőrű
lány partnerét keresi. Tel.:06-30/334-
8194.

30 éves, magas, vékony diszkrét hölgy
partnerét keresi. Tel.: 06-20/265-1979.
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nyílászáró center
Dújv., Vasmű út 63., 25-743-134, 06309109922

Műanyag ablakok, redőnyök, redőny szerviz, szellőzők...

Új típusú Hisec                           ajtók

cetelem  hitelre 0 Ft befizetéstől!

(7 cm vastag ajtólap, kőzet 
gyapot szigetelés, 15+1 ponton 
záródó, 2 zár, MABIsz tanusít-

vány, beépített csengő),
BontássAl,  
Beépítéssel 

94.900 Ft helyett

84.900 Ft!

Újonnan induló vállalati 
buszjárattal Százhalombattai 

neves partnercégünkhöz keresünk 

ÖSSZESZERELŐ
kollegákat

Biztos munkalehetőség
Cafetéria és bónusz juttatások

Magas bérezés
Kellemes munkakörnyezet

Könnyű fizikai munka

06 20 326 1996
www.pannonjob.hu
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező 
nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

AKCIÓ!!!
Használt, jó minőségű

LAPTOPOK, SZÁMÍTÓGÉPEK,
PS2, PS3, XBOX játékok,

Színes Tv-k, LCD monitorok, 
olcsó áron kaphatók.

MAREK

ZÁLOGHÁZ
Záloghitel aranyékszerre

és műszaki cikkre
Dunaújváros, Dózsa Gy. út 19.

(a GIMNÁZIUM mellett)
Nyitva: hétköznap 9-18 óráig

szombaton 9-12 óráig

EGYEDI KONYHABÚTOROK
LÁTVÁNYTERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE!

A környék legjobb és legnagyobb egyedi konyhabútor
választéka! Tapasztalt kollégáink egyedileg készítik el
konyhájának látványtervét. Válassza 25 év tapasztalatát!
Több száz féle szín, a lehető legjobb ár/érték arányban!
Mosogatótálak, beépíthető készülékek óriási választékban!
MOSOGATÓ WEBÁRUHÁZUNK: WWW.BLANCOSHOP.HU

CENTER ÜZLETHÁZ ÉS KONYHASTÚDIÓ   I   DUNAÚJVÁROS, BARACSI ÚT 18.   I   WWW.CENTERUZLETHAZ.HU
TELEFONOK: KONYHABÚTOROK 25/501-880   I   HÁLÓSZOBA- ÉS NAPPALI BÚTOROK 25/501-881

Modern elemes és fix
szekrényösszeállítások raktárról
és megrendelésre
óriási választékban!

A KÉPEN:
BIANCO SZEKRÉNYSOR

105.000 FT105.000 FT

MADRAS sarokgarnitúra a Cardotól
Szé1/Szé2/Ma/Mé: 270/170/97/90 cm
Állítható nyaktámasszal, 
fekhellyé nyitható
219.900 Ft-tól 

PÁRMA kanapé a Cardotól
Szé/Ma/Mé: 203/96/95 cm
2 fokozatú háttámladőlés

Cardo tech 1450 rugózattal
140x200 cm-es

állandó fekhelyként is ajánlott!
241.740 Ft HELYETT241.740 Ft HELYETT

193.900 Ft-TÓL!Hófehér vagy padlizsán? Ha Ön júliusban 
rendeli meg nálunk komplett konyhabútorát, 
megajándékozzuk egy exkluzív, 40.000 Ft
értékű Cremesso kávéautomatával.

JANUÁRI AKCIÓINK
Szigetszentmiklósra és Dunavarsányba 

azonnali kezdéssel keresünk 
Operátorokat az alábbi pozíciókra:

· fröccsöntő operátor
· lámpaszerelő gépkezelő
· gyártósori operátor

Amit ajánlunk:
· folyamatos munkalehetőség
· versenyképes fizetés
· béren kívüli juttatások
·  szálláslehetőség  

(korlátozott számban)
· buszjárat

Folyamatos 12 órás műszakrend,
3 nap munka, 3 nap pihenővel.

Fényképes önéletrajzát az
erdeklodes@termelestamogatas.hu

címre várjuk, melyre levélben vagy 
telefonon visszajelzünk.

Dunavarsányba azonnali 
kezdéssel keresünk

Folyamatos 12 órás műszakrend, 
3 nap munka 3 nap pihenővel.

Fényképes önéletrajzát az 
erdeklodes@termelestamogatas.hu 
címre várjuk, melyre levélben vagy 

telefonon visszajelzünk.

OPERÁTOROKAT

• folyamatos munkalehetőség
• versenyképes fizetés
• béren kívüli juttatások
• szálláslehetőség 
  (korlátozott számban)
• b uszjárat

Amit ajánlunk:

Dunavarsányba azonnali  
kezdéssel keresünk  

Operátorokat 
Folyamatos 12-órás műszakrendbe, 

3 nap munka 3 nap pihenővel.

Amit ajánlunk:
• folyamatos munkalehetőség
• versenyképes fizetés
• béren kívüli juttatások
• szálláslehetőség (korlátozott számban)
• ingyenes buszjárat

Fényképes önéletrajzát az  
erdeklodes@termelestamogatas.hu 

 címre várjuk, melyre levélben vagy  
telefonon visszajelzünk.

BÉRBEADÓ!
140m2-es bármilyen

tevékenységre alkalmas
korszerű műhely,

a Budai Nagy Antal úton
őrzött telephelyen.

Tel.: 30/9-438-663

Dunaújváros, MMK
január 20 (péntek) 9-14-ig

www.szuperinfo.hu

Január 1., korán reggel: 
-Mit csinálsz szomszéd?
-Havat hányok.
-Úristen, te mit ittál?!

huMor


