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 Január második felében hétfőnként rendkívüli 
árkedvezmény AZ EDDIGI ALACSONY ÁRBÓL!

• minden 14 k karlánc 30%-al 23-án hétfőn,
• minden 14 k lánc 30%-al 30-án hétfőn,
•  minden ezüst ékszer 30%-al olcsóbban  

23-án és 30-án hétfőn!
Minden egyéb ékszert, továbbra is  
20%-al kedvezőbb áron értékesítünk.
Ne feledje  23-án 30-án árrobbanás!
Tört aranyát vásárláskor beszámítjuk, megvásároljuk!

Brill ÉkszerBolt         25/408-988 
Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 46.

Karácsonyi ÉKSZERVÁSÁR 
a Brill Ékszerboltban!

Mi már felkészültünk a Karácsonyra nagy
áruválasztékkal, alacsony árakkal.

I ARANY ékszerek, valódi köves és BRILL köves
      ékszerkülönlegességek 10-20-25%-al,
I EZÜST ékszerek, valódi kővel és Swarovski kővel is -20,-50,%-al,
I KARÓRÁK, ajándéktárgyak 20-40%-al olcsóbban KARÁCSONY-ig

     Tört aranyát a legmagasabb áron vásárláskor
     beszámítjuk vagy megvásároljuk.
     Ezüst és arany szombat, ezüst és arany vasárnap 
     9-14 ig, december 24-én 9-12-ig nyitva tartunk.

 NÁLUNK GARANTÁLTAN PÉNZT TAKARÍT MEG!
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ÁRZUHANÁS 
a Brill Ékszerüzletben!

Kéring és társai
Gépjárműjavító és Szolgáltató Kft.

•  MŰSZAKI VIZSGA 
EREDET VIZSGA HELYBEN
Telephely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 21.
Tel.: 06 (25) 502-006, Tel./fax: 06 (25) 502-005

Mobil: 06 (20) 941-7172 • E-mail: kering@citromail.hu

ÚJDONSÁG!
INJEKTOR TESZTELŐ BERENDEZÉS

•  SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS HASZON- 
GÉPJÁRMŰVEK JAVÍTÁSA

- Gépjármű diagnosztika
- Akkumulátor bevizsgálás
- Autovillamossági és riasztó javítás
A legújabb bosch  
diagnosztikai műszerekkel

A VÁROS LEGFÉNYESEBB PONTJA

Látogassa meg

új honlapunkat:

molker.hu
Villamos anyagok nagy- és kiskereskedelme
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

MEGNYITOTTUNK!

Római Pékség
Dújv., Római krt. 34/A

Nyitva tartás:
H-P: 5.00-19.00, Szo: 6.00-16.00, V: 7.00-14.00

PONTOS MÉRÉS, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉS
+36 22 310 705 • www.albafem.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Fémhulladék felvásárlás
Alba- Fém Kft. 8000 Székesfehérvár,  Sereg u. 13. 

(A Seregélyesi úton, az Agip kút mögött)  H-P.: 8- 16 óráig,  Szo.: 8- 12 óráig.

•	 Vörösréz	huzal,	cső,	lemez  1300 Ft
•	 Sárgaréz 850 Ft
•	 Saválló 270 Ft 
•	 Vas 50 Ft

•	 Alumínium	festetlen 340 Ft
•	 Alumínium	festett 300 Ft
•	 Alumínium	italos	doboz 250 Ft
•	 Vaslemez 40 Ft

Számítógépes	panel,	merevlemez,	processzor	és	különböző	elektronikai	
nyáklemez	felvásárlása	kiemelkedően	magas	árakon!

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.

Újonnan induló vállalati 
buszjárattal Százhalombattai 

neves partnercégünkhöz keresünk 

ÖSSZESZERELŐ
kollegákat

FESTMÉNYVÁSÁR
Dunaújváros, MMK Munkásművelő-
dési Központ, Apáczai Csere János u. 11.

január 25. szerda 11-18 óráig 
január 26. csütörtök 9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu

Szeretne InGYen utAznI?
www.szekelyerno.hu

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

Álláshirdetések
a 4., 5. és 6. oldalon
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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!

Aktuális
Palotás Henrietta
Az influenza megelőzésének legfontosabb eszköze szerintem is a védőoltás. Azt gondolom, 
hogy ez valós és hatékony védelmet jelent a megbetegedés, valamint a súlyos szövődményeivel 
szemben. Jómagam tavaly is beadattam a védőoltást és idén is, mert a vírusok rendkívül válto-
zékonyak manapság.

Ingyenes tanfolyamot szerveznek Látogatási tilalom a kórházban
 A foglalkoztatha-

tóság növelése a cél
35 órás digitális készség fej-
lesztő tanfolyamot szervez a 
Dunamenti Regionális Nép-
főiskola, amely a jelentkezők 
számára az állami támogatás 
miatt ingyenes.
Jelentkezhet minden mun-
kaképes korú személy, első-
sorban munkanélküliek, köz-
munkások, alacsony iskolai 
végzettségűek (általános is-
kola) és szakképesítéssel nem 
rendelkezők, valamint 50 éven 
felüliek, megváltozott munka-
képességűek, GYES-ről, GYED-
ről, GYET-ről, ápolási díjról visz-
szatérők, pályakezdők, illetve 
a 25 év alattiak, akik közép és 
felsőfokú intézménnyel nem 
állnak hallgatói jogviszony-
ban, egy vagy több eltartottal 

egyedül élő felnőttek, és etni-
kai kisebbséghez tartozó sze-
mélyek.
A képzés 2017. februári kez-
déssel történik, heti 2 alkalom-
mal. A résztvevők a tanfolyam 
végén Tanúsítványt kapnak.
A GINOP 6.1.2 „Digitális szaka-
dék csökkentése” c. EU-s támo-
gatású projekt célja: a lakos-
ság digitális tudásának növe-
lése, amely hozzájárul a mun-
kaképes korúak foglalkoztat-
hatóságának javításához, az 
infokommunikációs technoló-
giák használatát igénylő állás-
lehetőségekhez.
Jelentkezés és további in-
formáció, személyesen: 
Gyolcsosné Kubik Hajnalká-
nál, a Petőfi liget 3-ban, mun-
kanapokon 8-15 óra között. 
Telefonon: Dunamenti Regio-
nális Népfőiskola 25/746-875

  Hatékony védeke-
zés lehet a védőoltás
Fejér megye egészére néz-
ve megemelkedett az influ-
enzaszerű megbetegedé-
sek száma. Emiatt dr. Müller 
Cecíllia megyei tisztifőorvos, 
a megye kórházaiban janu-
ár 19-től látogatási tilalmat 
rendelt el a fekvőbeteg osz-
tályokon. A tilalom visszavo-
násig érvényes.
Az influenza figyelőszolgá-
latban résztvevő orvosok 
jelentései alapján végzett 
becslés szerint január 9. és 

január 15. között a megye 
területén 1246 fő, az elő-
ző hetinél 88,8 százalékkal 
több beteg fordult orvos-

hoz influenzaszerű tüne-
tekkel.
A Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály il-
letékességi területén az előző 
héthez képest 203,3 százalékos 
emelkedés volt tapasztalható.
Az influenza megelőzésének 
legfontosabb eszköze a vé-
dőoltás, amely hatékony vé-
delmet jelent a megbetege-
dés és annak súlyos, akár ha-
lálos szövődményeivel szem-
ben is. A védőoltást még ér-
demes az elkövetkező na-
pokban is beadatni.

DVCSH KFT. Ügyfél- 
szolgálat, hibabejelentés:
06 (25) 411-528
Ügyvitel Szolgáltató Kft.
Ügyfélszolgálat:  
06 (25) 510-141, 510-149
E.ON Zrt. 
Villamosenergia-szolgál-
tatás:
06 (40) 545-545
Hibabejelentés:  
06 (80) 205-020
Földgázszolgáltatás:  
06 (40) 220-022
Hibabejelentés:  
06 (80) 424-242
Dózsa Lakásfenntartó  
Szöveteket telefonszám:  
06 (25) 423-122
ügyeleti telefonszám  
(lift, víz, villany):  
06 (40) 200-201
Intercisa Lakásszövetkezet
Ügyfélszolgálat/hibabe-
jelentés: 06 (25) 510-460
UPC Antennaügyelet: 1221
DIGI Hibabejelentés: 1272
Polgármesteri Hivatal: 
06 (25) 544-100

KöZérDEKű A KÖZSZOLGÁLAT NYUGDÍJASAIÉRT ALAPÍTVÁNY
 pályázatot hirdet a 2017. évre cél szerinti támogatásaira  

a következő tartalommal
1. Az alapítványi támogatottak köre.
Az alapítvány kizárólag azon közalkalmazott részére nyújt támogatást, aki:
•  Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetési intézményeiből vagy 

azok jogelődjeiből vonult nyugállományba,
• kizárólag nyugellátásban részesül, 
•  a nyugállományba vonulást közvetlenül megelőzően legalább 20 év 

megszakítás nélküli közszolgálati, illetőleg közalkalmazotti jogviszonyt 
szerzett Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési 
intézményeinél vagy azok jogelődjeinél, kivéve a rokkantsági 
nyugállományba vonultakat, mely személyek támogatásáról a 
kuratórium egyedi határozatot hoz,

•  pályázati kérelmet nyújtott be az alapítványhoz,
•  pénzintézeti folyószámlával rendelkezik,
•  büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy 

munkajogviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem 
folytat, tiszteletdíjban nem részesül.

2. A pályázatok alaki kellékei:
•  Minden kérelemhez csatolni kell a TB által kibocsátott nyugdíjigazolást, 

továbbá az alapítvány támogatási szabályzatában meghatározott 
igazolásokat, nyilatkozatokat.

•  Amennyiben a pályázóval együtt élő közeli hozzátartozója, illetve 
a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy 
munkaviszonyból, közszolgálati jog-viszonyból, közalkalmazotti 
jogviszonyból, szövetkezeti tagként munkajellegű jog-viszonyból, 
vagy más – e jogviszonyokon kívüli – kereső tevékenységből származó 
jövedelemmel rendelkezik, illetve tiszteletdíjat folyósítanak a részére, 
úgy jövedelmi helyzetéről nyilatkozni köteles. 

•  Nem terjeszthető elő a pályázat az alaki kellékek, valamint a 
jogosultsági feltételek hiányában. 

3. Az alapítvány támogatási formái
- szociális támogatás
- nyugdíjkiegészítő támogatás
- lakásfenntartási és lakhatási támogatás
-  egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó személyi költségek 

támogatása
- temetési támogatás
4. Az eljárás rendje
•  A pályázati kérelmeket az alapítvány titkárához lehet benyújtani kizárólag 

személyesen (Közszolgálat Nyugdíjasaiért Alapítvány, Vigadó tér 2.)
•  Az alapítvány a támogatottakkal céltámogatási szerződést köt.
•  Az alapítvány egy személy számára egy időben kizárólag egyféle 

támogatást nyújt, azonban a támogatás lejárta után újabb pályázat 
nyújtható be. A támogatások kizárólag a támogatott cél szerint 
használhatók fel.

•  Nem jogosult az adott támogatásra az a pályázó, aki ugyanolyan 
támogatási formában tárgyévben bármely szervezettől támogatásban 
részesül(t), illetve részére támogatást állapítottak meg.

A pályázatokat minden negyedév utolsó napjáig lehet benyújtani, első 
ízben 2017. már¬cius 31-éig. A pályázatokat a kuratórium bírálja el. Az 
elbírálás negyedévente történik, első ízben 2017. április első felében, a 
második elbírálás július első felében, a harmadik elbírálás ok-tóber első 
felében, a negyedik pedig 2018. január 15-éig. A pályázók az elbírálásról 
írásbeli értesítést kapnak. Az egyes támogatási formák részletes szabályai 
az a¬lapítvány Támogatási Szabályzatában olvashatók.

Pók Ferenc s. k.
a kuratórium elnöke

www.szuperinfo.hu
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Aktuális
Palkó Anna
Az utóbbi idők egyik legnagyobb kedvenc előadása a Kármen, amely egy igazán szenvedélyes, 
izgalmas táncelőadás. Bár láttam már, nem lehet elégszer nézni, így bérletben is megnézem. Iga-
zából a többi előadást is nagyon várom, izgalmas tavasznak nézünk elébe!

Élmény, kultúra, kikapcsolódás
 Televízió helyett 

színház
A Bartók Kamaraszínház tava-
szi bérletének keretében négy 
előadást tekint-
het meg a nagyér-
demű. A négy elő-
adásból kedvükre 
csemegézhetnek a 
nézők, hiszen a vi-
dámtól a komo-
lyig minden műfaj 
megtalálható a re-
pertoárban. 
Elsőként Háy János: 
Rák Jóska, dán ki-
rályfi című tragiko-
médiáját nézhetik meg. „[…] 
– bár sokszor a legfájóbb em-
lékeket karcolja fel -, tele van 
vérbő humorral, játékosság-
gal, egyszerre hív önfeledt ne-
vetésre és közös gondolko-
dásra múltról, jelenről és ön-
magunkról.” A darabban a tár-
sulat állandó tagjai mellett 
vendégszínészek is szerepel-
nek, úgymint: Pataki Ferenc, 
Jegercsik Csaba, Szemán Béla 
és Jókai Ági. 
Másodikként az Ájlávjú, de jó 
vagy, légy más című jóked-
vű musical kerül bemutatás-
ra, Szente Vajk rendezésében, 
több vendégszereplő részvé-

telével, köztük Puskás Péter, 
Ágoston Katalin, Auksz Éva és 
Derzsi György. 
Harmadikként kerül bemu-

tatásra a Kármen 
táncjáték. „Georges 
Bizet halhatatlan 
operája ihlette a 
Bartók Táncszín-
ház bemutatóját. A 
történet azonban 
nem Sevillában ját-
szódik a történelmi 
múltban, hanem 
Magyarországon a 

jelenben. Mondjuk egy vidé-
ki kisközségben. Itt egy igazán 
zárt közösség szereplői né-
pesítik be ezt a szenvedélyes, 
magával ragadó históriát, élü-
kön Kármennel, a szemrevaló 
cigánylánnyal.”
Utoljára pedig a Valahol Euró-
pában című musicalt tekint-
hetik meg a nézők, Horváth 
Patrícia rendezésében. A da-
rab különlegessége, hogy du-
naújvárosi és környéki gyer-
mekek is szerepelnek benne. 
A Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza sok szeretet-
tel várja régi és új nézőit!

  * 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
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ALAPOS HALLÁSVIZSGÁLAT és SZAKTANÁCSADÁS

hallásvizsgálónkba!
megújult 

Jöjjön el 

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

Hogy mi vár ránk idén  tavasszal?
Azt mondják, senki sem tudja előre.

 Csak mi, a Bartók Kamaraszínházban!

Újítsa meg színházbérletét, és legyen ott 
tavaszi előadásainkon Ön is!

Rák Jóska, dán királyfi
Ájlávjú, de jó vagy,  
légy más!
Kármen
Valahol Európában
Tragikomédia, 
táncjáték, zenés játék, 
musical! 
Ugye Önnek is 
játszhatunk?
 

Bartók Kamaraszínház 
és Művészetek HázaTel.: 25/402-598

Téli zöldség
– Apu, ismerek egy téli zöldséget!
– Na ne mondd! És melyik az?
– A síparadicsom!

HUmOr
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Földszinti egyszobás, bútorozatlan la-
kás kiadó kaucióval.Tel.: 06-30/400-
7024.

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

DUNAÚJVÁROS ÉSZAKI LAKÓPARK-
JÁBAN ÚJ ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZI
LAKÁSOK!

CSOK 10+10 mFT LeHeTőSÉggeL!
megLÉVő INgATLANJÁT BeSZÁmÍTJUK
AZ ÚJ LAKÁS ÁTADÁSÁIg TöRTÉNő
BeNTLAKÁSI LeHeTőSÉggeL!

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

23,5mFT-TÓL!

Dunaújváros

Csillagdombon, 4 szoba + nappalis, 2
garázsos, sorházi lakás, 350 nm-es saját
kertrésszel! Irányár: 32mFt

Belváros közeli, fullos, 1+3 félszobás,
átalakított: 12,9 mFt

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

Belvárosi, 106 nm-es, amerikai konyhás
+ nappalis + 2 szobás egyedi fűtéses
téglalakás: 22mFt
Liszt, 3 szobás téglalakás: 12,6 mFt
Sorház, 4 szobás, kerttel és
garázzsal: 15,9 mFt
Római, 2+hallos, 1. emeleti,
fullos: 7,4mFt
Baracs 2+szoba + 1 szobás
lakrész: 6,8 mFt
3 szobás, tégla a Barátságban: 8,5mFt
Technikumban, 2. emeleti,
2 szobás tégla: 8,5 mFt
Szabadságban, 2 szobás: 5,99mFt
Belvárosi, 2 + 1 félszobás
téglalakás: 13,5 mFt
Új Vasmű úti, 2 szobás panel: 5,99mFt
Újtelepen, 2 + nappalis családi ház,,
felújított, tégla: 20,9 mFt
Belvárosi, 1. emeleti, erkélyes,
2 szobás téglalakás: 9,8 mFt
Belváros közeli, 114 nm-es
üzlethelység kiadó: 85 eFt + rezsi

Táncsicsban 1+étkezős, 3. emeleti hő-
szigetelt lakás jó áron eladó. Tel.:06-30/
850-800.

CSALÁDI HÁZ

Baracs
LakóparkBan
nettó 90 m2 tégla, 3

szobás nappalis családi
ház 20 000 000 Ft-ért
Csok 10+10 millió-val

megvásárolható!
Akár önerő nélkül is!
20 évre 57 000 Ft/hó.
Téglaházak építése
már 185 000 Ft/m2 - től

5%-áfával!
06704333018

www.apluszhazak.hu

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.

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

ÁLLÁST KÍNÁL

Kokszolónál garázs eladó. Tel.: 06-30/
653-9708.

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.

* * * * *
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Ha szeretnél a vendéglátó
iparban, rendezvényeken,
fesztiválokon dolgozni,
de nincs képzettséged,
viszont van ambíciód és
keresed a lehetőségeket,
akkor nálunkmegtalálod.
Érd központú, mozgó
vendéglátónkban

biztosítjuk képzésedet
és lakhatásodat.

Érdeklődni:
06-23/631-366 (08:00-16:00)

www.befalobill.com;
facebook: Befaló Bill

Kokszolónál, buszmegálló közelében
garázs kiadó. Tel.:06-30/9892-341.

Kulcsi családi ház eladó, vagy csere is
érdekel városi téglalakásra. Tel.: 06-70/
631-0682.

Solton 75 m2-es ház garázzsal, sok
gazdasági épülettel eladó. Irányár: 4,2
mFt. Tel.: 06-30/217-4994.

Figyelem!

GÉPKOCSIVEZETŐKET
keresünk!

A jelentkezéseket a Szuperinfó
szerkesztőségébe kérjük leadni,„Sofőr” jeligére.

KIADÓ INGATLAN

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

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

Keresek 1,5 szobás albérletet a Béke
városrészben, vagy az Uszoda közelé-
ben. Tel.: 06-30/619-3101.

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

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

JÁRMŰVEK

KAROSSZÉRIÁSMŰHELY
Dunaújváros, Lokomotív u. 5.

MINDEN AUTÓTÍPUST
VÁLLALUNK!

MUNKAFELVÉTEL:
Hétfőtől péntekig:
10.00-15.00 óráig.

Érdeklődni:
06-30/378-5478,
06-30/736-2178

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.

ÜZLET, IRODA

Belvárosban 140 m2-es
ÜZLETHELYISÉG

HOSSZÚTÁVRAKIADÓ.
Érd.: 06-30/474-5499.

Római krt. 9/d. sz., 33 m2-es pavilon,
valamint 26 m2-es pincerész kiadó.
Érdeklődni: 06-20/972-1346.

Szórád Márton út 32-ben utcára nyíló
kb. 20m2-es üzlethelyiség kiadó! Tel.:
06-30-237-15-14.

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

Március 15 téren 88nm-es üzlet, 2 be-
járattal eladó. 06303851801.

ÁLLÁST KERES

27 éves dunaújvárosi férfi, OKJ-s eme-
lőgépkezelő tanfolyamot végzett pálya-
kezdőként munkát keres. Tel.: 06-30/
429-8486.

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.

CSOK, LTP, TELJESKÖRŰ BANKI ÜGYINTÉZÉS,
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY!

CSOK 10+10! CALVIS LAKÓPARKBAN
ÚJ ÉPITÉSŰ TÁRSASHÁZI LAKÁSOK

Bocskaiban 1,5 szobás tégla lakás 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 2szintes 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 6,4 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 4,2 MFt
Tavasz u. 2. em. 50 m2-es panel 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+2fél szobás 9MFt
Rácalmáson étterem 30MFt

06-70-6037-708

15 órától másodállásban munkát válla-
lok: idősgondozás, gyermekfelügyelet,
takarítás. Tel.: 06-20/501-1799.

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

LAKÁS

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

Táncsicsban 1+félszobás, harmadikon:
6.990.000.-; ugyanitt 1+félszobás, felú-
jított, elsőn: 9.990.000.- Tel.:06-30/
850-8000.

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

Készpénzért lakást veszek.
06-30-850-8000

Egyszobás, 38 m2-es belvárosi téglala-
kás eladó. 6.000.000 Ft. Érdeklődni
17:00 után: 06-70/274-3869.

Béke városrészben V. emeleti garzonla-
kás eladó. Érdeklődni: 06-30/397-1946,
vagy 06-25/431-148..

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

GARÁZS

Vasmű garázssoron fűtött, villannyal el-
látott garázs reális áron eladó. Irányár:
850.000 Ft. Érdeklődni: 06-20/9717-
317-es telefonszámon lehet.

Belvárosi 2 szobás lakás eladó vagy fa-
lusi házra cserélnénk. Érdeklődni:06-
30/286-8256.

Fűtött garázs hosszú távra kiadó a Du-
na Étterem és a Vasmű Főkapu között.
Tel.: 06-30/911-6658.

INGATLANBÖRZE
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Az Ercsiben található, japán
tulajdonban lévő autóalkatrész-
gyártó cég, a Musashi Hungary
Ipari Kft. az alábbi pozícióba ke-
res munkatársat:

KARBANTARTÓ TECHNIKUS
(több műszakos munkarendben)

Főbb feladatok:

• Gépmeghibásodások okainak feltárása és javítása,
• CNC gépek, összeszerelő gépek karbantartása,
• Tervezett karbantartási munkák elvégzése,
• A karbantartási munkához kapcsolódó adminisztrációs

feladatok ellátása,
• Fejlesztési javaslatok kialakításában, kivitelezésében

való részvétel.

Elvárásaink:

• Középfokú műszaki végzettség,
• Alapszintű számítógépes ismeretek,
• Terhelhetőség, önálló, precíz munkavégzés,
• Rugalmas, kiegyensúlyozott, megbízható személyiség.

Előnyt jelent:

• Technikusi végzettség,
• PLC, pneumatika, hidraulika ismeret

(gépelemek, csapágyazás, hajtás, lineáris elemek)
• Gyakorlat NC/CNC gépek karbantartásában,

2D; 3D tervezőprogram ismerete (AutoCAD;CATIA),
• Alapszintű angol nyelvtudás.

Amit kínálunk:

• Versenyképes bér,
• Teljesítményalapú bónusz,
• Átlagon felüli munkába járási költségtérítés,
• Cafeteria juttatás,
• Kedvezményes meleg étkezés,
• Változatos munka multinacionális vállalati környezetben,
• Szakmai fejlődési lehetőség.

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük pályázati
anyagát az alábbi email címre szíveskedjen elküldeni:

musashi@musashi.hu

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.

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.

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.

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 !

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

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.

A Grabarics
Építőipari Kft.
szerKezet lAKAtos
szakmunkásokat keres

felvételre. Pályakezdő fiatalok
jelentkezését is várjuk.
Az önéletrajzokat a

munkakör megjelölésével a
hr@grabarics.hu e‑mail
címre kérjük eljuttatni.

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.

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.
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A Grabarics Kft.

keres felvételre magyarországi
és/vagy németországi

munkavégzésre.
Önéletrajzokat a munkakör

megjelölésével a
hr@grabarics.hu e-mail
címre kérjük eljuttatni.

KŐMŰVES, ÁCS, ÉS
VASBETONSZERELŐ

SZAKMUNKÁSOKAT

Dunaújvárosi
építőanyag kereskedés

munkatársat keres

raktáros
munkakörbe.
Elvárások:

minimális anyagismeret,
targoncavezetői gyakorlat,
B kategóriás jogosítvány

Jelentkezni:
ptamas@epduker.hu

Denso Kft. hirdetése a hátlapon.

Rácalmáson lévő
ipari területre keresünk azonnali

kezdéssel férfi és női
takarító munkatársakat

állandó bejelentéssel.
továbbá várjukmegváltozott mun-
kaképességű dolgozók jelentkezését

részmunkaidőben is!
Hívásaikat várjuk:

hétköznapokon 8-16 óra között az
alábbi telefonszámokon:
06-30-5000-959,
06-30-298-4077

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.

Gigi Plus Bt

Műszerészi pozícióba
keresünk mechanikai
ismeretekkel rendelkező
kollégát,3 műszakos
munkarendbe.
Munkavégzés helye:Adony
Bruttó fizetés:210.000.Ft
Jelentkezni, FÉNYKÉPES
önéletrajzzal a
gigiplusz@gmail.com
email címen lehet.

Ékszerüzletembe
szakkÉpzett eladót

felveszek.
Jelentkezni részletes szakmai

önéletrajzzal lehet,
dunaújváros, dózsa Gy. u. 46.

Brill Ékszerüzlet
tel.: 25/408-988

Vállalkozás előkészítői
munkakört hirdetünk út,
közműépítési ismeretekkel
költségvetések, pályázatok

készítésére.
Munkavégzés helye dunaújvárosi

irodánk, részben otthoni
tevékenység ismegoldható.
Jelentkezni rövid szakmai
önéletrajz megküldésével a

grabarics.sandor@pont-plan.hu
címre.

AWI-HEGESZTŐT,
CSŐSZERELŐT

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

Épületgépészeti kivitelezéssel
foglalkozó Kft. keres

CSŐSZERELŐT, CSŐSZERELŐ SEGÉDET,
ILLETVE BETANÍTOTT MUNKÁST.

Jelentkezni: universaltherm@gmail.com

Dunaújvárosi élelmiszer üzletbe
szakképzett, gyakorlattal rendelkező

munkatársakat felveszünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:

szabakft@hotmail.com

Dunaújváros környéki
vállalkozás

raktáros
munkatársat keres.

Jelentkezés e-mailben a
munkatars.duna@gmail.com

címen.

Munkatársakat keresünk
AUTÓSZERELŐ, KAROSSZÉRIALAKATOS,

GÉPLAKATOS, SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe.

Érdeklődni: 06-20/321-3155.

Dunaújvárosi munkavégzésre keresünk
hegesztőket és lakatosokat,

valamint
betanított munkásokat.

Jó kereseti lehetőség!
Tel.: 06-30/602-1476

Fejér megyei telephelyünkre keresünk
azonnali kezdéssel

szerkezetlakatosokat,
hegesztőket

napi hazajárással! Bejárás térítve!
Előlegmegoldott!

06 30 3832 383

Azonnali munkakezdésre
LAKATOSOKAT
keresünk heti fizetéssel!

Elérhetőség: +36-70-316-1395

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

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

Dunaföldvári telephellyel
rendelkező fuvarozó cég keres

NEMZETKÖZI
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET

Magyarország, illetve
nyugat-európai országok közötti
utakra. Modern gépjárművek
(ponyvás, illetve nyerges

billencs autók), kiemelt fizetés
(400-550 eFt-ig), rendszeres itthon

töltött pihenőidő.
Telefon:

00-36-20-928-5733.

Nagyvenyimi élelmiszer üzletbe
szakképzett eladót felveszünk 7 órás
munkaidőben. Jelentkezni: 06-30/
9931-933 telefonszámon. Önéletraj-
zokat a kleinne@mecsekfuszert.hu
címre kérjük elküldeni.

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

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

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

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

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16.

Varrodába keresek szalagmunkára
kosztüm és blézer varrására varrónőket,
vagy bedolgozókat. 06-20/319-7887.

Dunaferr Zrt. területére keresünk
lángvágó munkavállalót.
Érd.: 07.00-16.00 között, 06-25/582-046.

Felveszünk gyakorlott
acélszerkezeti lakatosokat, cNc
láNg és plazmavágógép kezelőket.

06-20/942-1105, 06-20/416-3989

Mobiltelefon szaküzletben kommuni-
katív agilis és leinformálható eladót
keresünk. Elvárás az ügyfelek magas
szintű kiszolgálása, legalább érettsé-
gi!! Érd:06-70/590-5900.

Építőipari cég felvesz kőművest, segé-
det, hegesztőt, ácsot. Érd.:06-30/409-
7363.

Dunaújvárosi ékszerüzletbe
ELADÓT KERESÜNK!
Jelentkezni rövid önéletrajzzal:

somi.ildi@invitel.hu

Önállóan dolgozni tudó csőszerelőt ke-
resek Dunaújváros és környéki mun-
kákra. Tel.: 06-30/235-8572.

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

Villanyszerelő
elvárások:

Villanyszerelő végzettség
Változó munkahely vállalása

Feladatok:
Villamos ipari összeszerelő feladatok

elvégzése
Szerelvényezési munkák

építkezéseken

Megbízó profilja:
Partnerünk egy nemzetközi cég,
amely elektromos szekrények
gyártásával foglalkozik.

Munkavégzés helye:
Dunaújváros és országos.

Jelentkezés módja:
hrduna@gmail.com,

fényképes önéletrajz beadásával,
fizetési igény megjelölésével.

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

Dunaújvárosi gyógyszertár sza-
kasszisztens munkatársat keres. Érdek-
lődni: 06-20/802-1172.

Segédmunkásokat keresek fizikai
munkára Dunaújvárosba. Tel.: 06-30/
476-5530.

Büfébe eladó felveszek, azonnali kez-
déssel. snackpontbufe@gmail.com

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Számítógépjavítás otthonában, hétvé-
gén is! Hálózatbeállítás, telepítés, alkat-
részcsere. Tel.: 06-30-9348-011.

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.

CITYGYROS.HU
tel.: 0620/2402100
Gyros, pizza, hamburger
Kiszállítás éjjel-nappal!

Dunaújvárosban
és környékén!

SZOLGÁLTATÁS

DEKRA Akademie Kft.
Induló tanfolyamaink:
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015),
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032),

• Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040)
• Tűzvédelmi előadó (E-000683/2014/A041)

OKJ-s tanfolyamok, valamint
• 5 évenkénti kazános továbbképzés,
• Tűzvédelmi szakvizsgák,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam,
• Regisztrált gázszerelők továbbképzése.

Bővebb felvilágosítás:DEKRAAkademieKft., Székesfehérvár,Berényiút72-100.
Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

E-
00
06
83
/2
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4.

A Grabarics Kft.
JOGOSÍTVÁNNYAL ÉS

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
GÉPKEZELŐT

keres budapesti munkavégzésre
teleszkópos és/vagy

homlokrakodó gépekre.
Önéletrajzokat a munkakör

megjelölésével a
hr@grabarics.hu e-mail
címre kérjük eljuttatni.

INGYENES
FELNŐTTOKTATÁS
2017. februárjától

OKJ-s képzéseink
• vendéglátásszervező
• logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző

• szakács
• cukrász
• pincér
• eladó
• pék
• húsipari termékgyártó

Diákigazolványés tanulószerződés
eseténösztöndíját biztosítjuk!

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

2400 Dunaújváros,
Kossuth Lajos utca 10/A

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
További információ: 25/402-192

OKTATÁS

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)

Targonca,- földmunka- és emelőgép
OKJ-s tanfolyamok indulnak folyama-
tosan! Érd.: 06-20/263-7429 vagy
foldmunkagepkezelo@gmail.com
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RENDEZVÉNY

Pótszilveszter január 22.-én Pista ze-
nésszel Székesfehérváron a Jancsár-
ban. Beke: 06-20/617-5631

TÁRSAT KERES

175/80/49 éves független férfi társát
keresi hozzá illő hölgy személyében, 48
éves korig. Aki egy életen át szeretné,
hogy odafigyeljenek rá és kényeztes-
sék. Tel.: 06-20/572-2565.

BELFÖLD & KÜLFÖLD
NON-STOP

06 30 962 8801

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

Garanciával!
06-20-3625-817

Vagyonvédelmi vállalkozás
vállalja telephelyek, építkezések

őrzését, portaszolgálatát.
Tel.: 06-30/181-8940

PARTNERT KERES

41 éves, kedves hölgy partnert keres.
Tel.: 06-70/547-6705.

Dr. Juhász János

fogszakorvos
kedd és csütőrtök 15.00-17.00 óráig
Dunaújváros, Csokonai tér.1. fsz.1.

/fogtechnikán/ •30/9284-726

Víz-, gáz-, fűtésszerelés!
Duguláselhárítás

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

06-20-417-0224
SZABADIDŐ

Hatvanas éveiben járó, molett házaspár
megismerkedne korban hozzá illő pár-
ral. Tel.: 06-30/708-4712.

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

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

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

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

Tel.: 06-70/667-3958

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

60 éves molett hölgy megismerkedne
magányos, józan életű, nem dohányzó
úrral, nem összeköltözéssel. Tel.: 06-30/
431-1584, délután.

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

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

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

Villanyszerelés
06-70/285-4148

Költöztetés
06-70/352-1950

ZÁRSZERELÉS, JAVÍTÁS,
HEVEDERZÁRAK!

Tel.: 06-20-3625-806.

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

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

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

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

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

ÁLLAT

Hízók eladók. Tel.: 06-30/667-4733.

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

Kacsatojás keltetésére bérkeltetést ke-
resek. Tel.: 06-30/843-3322.

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

Redőnyök, szúnyoghálók, faredőnyök
készítése és javítása 24 órán belül,
hétvégén is. Tel.:06-70/374-3864.

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

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

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

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

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

Asztalosipari munkákat vállalok! Tel.:
06-70/231-2054.

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

Lomtalanítás! Bútorait, stb. ingyen el-
szállítom. Tel.:06-20/9925-838.

Masszázs: 06-20/954-8679.

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

Masszázs: 06-20/391-8527.

Rácalmáson 2 mázsás hízó eladó. Tel.:
06-20/459-5971.

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Üdüljön Hajdúszoboszlón félpanzióval,
gyógykezeléssel, fürdőbelépővel 7nap/6
éj. MOST CSAK 32.290 Ft /fő. Április 23-
ig. Tel.: 06-70/5474-685,
www.cristianapartman.hu

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval.
Ár: 18.900 Ft/7éj. Tel.: 06-20/4640-631;
www.jazminapartman.hu

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

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!

Nagyvenyimen 200 kg körüli háztáji
hússertés eladó. Tel.: 06-70/3370-641.

Zellerkrémleves

Babgulyás

Csokival
töltött fánk
Finomfőzelék
Natúr sertés szelet
Csirkemell Orly
módra, Rizi-bizi
Rántott hal,
Rizi-bizi
Tavaszi rizses
hús
Brassói
aprópecsenye

380

515

630

720

825

825

715

880

380

505

650

710

730

680

745

830

380

505

630

795

860

825

820

840

380

515

650

710

815

730

795

820

38000

51555

73000

69555

82555

68000

68000

72000

Karfiolleves

Májgaluskaleves

Káposztás tészta

Sárgaborsó főzelék,
sertés pörkölt
Rántott velő
Burgonyapüré
Zöldséges rakott
tészta füstölt sajttal
Székelykáposzta

Harcsapaprikás,
tészta

Daragaluskaleves

Nyírségi
gombócleves
Grízes tészta
lekvárral
Sült hús gomba-
mártás párolt rizs
Vadas marhaszelet
spagetti
Áfonya mártás, Rántott
füstölt sajt párolt rizs
Paradicsomos, bazsali-komos
csirkemell, Tészta köret penne
Lasagne

Lencseleves

Székelygulyás

Túrós palacsinta,
Vaniliasodó
Tökfőzelék,
Sertéspörkölt
Kijevi csirkemell,
párolt rizs
Rántott brokkoli,
Tartármártás, párolt rizs
Pulyka zúzapörkölt,
Tarhonya
Tejszínes gombás
csirkés penne

Zöldséges
tarhonyaleves
Marhagulyás
leves
Stíriai metélt

Paradicsomos burgonya-
főzelék, Vagdalt
Rántott pulykamell,
Petrezselymes burgonya
Tócsni, fokhagymás
tejföllel, reszelt sajttal
Spagetti
carbonara
Grillezett csirkecomb, wok
zöldségkeverék, Párolt rizs

2017. 4. hét
01. 23.-01. 27.

EGÉSZSÉGÜGY

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

VEGYES

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!

RÉGI PÉNZT, pénzgyűjteményt, pengőt,
forintot, koronát, külföldi és magyar
pénzeket, Ferenc József/Horthy kitünte-
tést VÁSÁROLOK. Hívjon bizalommal!
Tel.:06-70/306-5352.

VADÁSZHÁZAMBA trófeákat, hullott
szarvasagancsot, vadászhagyatékokat,
gyűjteményeket vásárolok. Tel.:06-30/
849-47-86.

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

Teljes körű lomtalanítást, lakáskiürítést,
hagyaték felvásárlást vállalok. Rövid ha-
táridővel! 06-30/814-1325

Vásárolnék 70-es évek előtti bútorokat,
mindenféle régi tárgyat, teljes hagyaté-
kot készpénzért. Tel.:06-30/4655-680.

Akác vagy vegyes tűzifa vastagság sze-
rint osztályozva méteres szálakban ela-
dó, 06-30/747-2519.

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

MUNKAERŐHIÁNYA VAN?
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában!

06-25/501-222 • dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu

ÁLLÁSHIRDETÉSÉT
• a Szuperinfó laphálózat minden lapjában!

• az ország bármely pontjára!

• helyben intézzük!

Tudta Ön, hogy itt helyben

a Szuperinfó dunaújvárosi

irodáján keresztül, az ország

54 másik Szuperinfó lapjába is

feladhatja hirdetését?
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www.szuperinfo.hu

rablótámadás

– Mit kiabál a nyúl, amikor 
megtámadja a hóembert?
– Ide a répát, vagy hozom 
a hősugárzót!

* * *
Téli szünet után

– Karcsi, hol töltötted a 
téli szünetet?
– Két napot a hegyekben, 
sítáborban.
– És a többit?
– Gipszben.

HUmOr

Dunaújváros M8 Autócentrum Kft.
H-2400 Dunaújváros Magyar út 2.
Tel.: 25/500-260, fax: 25/500-261
www.auto-centrum.hu

https://www.facebook.com/
M8Autocentrum

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


