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Álláshirdetések 

a 8., 9., 10., 11., 13. és 14. oldalon

Dunaújvárosban először! 

YOUNG LIVING 
esszenciális illóolajok. 

Közérzet javító  
szolgáltatás a különleges 
„RAINDROP” technikával. 

Időpont egyeztetés: 
+36 70 608 6002

Oszlopos alma: Greencats, Goldcats, 
Starcats
Oszlopos meggy: Jachim
Oszlopos körte: Obelisk
Alma: Éva, Nyári fontos, Elstar, Fahéj 
alma, Vörösbelű alma, Jonathan, 
Jonagold, Golden delicious, Starking, 
Starkrimson delicious, Húsvéti 
rozmaring, Idared, Mutsu, Braeburn, 
Granny, Smith
Körte: Árpával érő körte, Clapp 
kedveltje, Piros Clapp, Vilmos, Dr. 
Guyott Gyula, Ilonka, Piros Vilmos, 
Conference, Bosc kobak, Kiffer, Hardy 
vajkörte,Hardenpont téli vajkörte, 
Packham’s Triumph
Szilva: Sermina, Herman, Cacanska 
rana, Cacanska lepotica, Szilvia, 
Empress, Althann ringló, Zöld ringló, 
Cacanska rodna, Bluefree, Stanley, 
Anna Späth, Besztercei, Valor, 
Debreceni muskotály, President, 
Topend Plus
Japán szilva: Frair, Laroda
Meggy: Piramis, Csengődi, Érdi 
jubileum, Cigánymeggy, Pándy, 
Érdi bőtermő, Debreceni bőtermő, 
Kántorjánosi, Maliga emléke, Meteor, 
Újfehértói fürtös
Cseresznye: Münchebergi korai, 
Bigarreau Brulat, Valerij Csklakov, 
Carmen, Szomoylai fekete, Margit, 

Germersdorfi, Starking Hardy Giant, 
Stella, Katalin, Linda, Hedelfingeni 
óriás, Sam, Sunburst, Kavics, Alex
Kajszi: Orangered, Goldrich, Harmat, 
Ceglédi óriás, Magyar kajszi, Gönci 
magyar, Harcot, Veecot, Bergeron
Őszibarack: Mariska, Early 
Redhaven, Dixired, Mária, Bianca, 
Redhaven, Champion, Incrocio 
pieri, Suncrest, Elberta, Cresthaven, 
Aranycsillag, Babygold, Regina, 
Remény, Sandwich weis, Springtime, 
Fayette, Vesuvio, Nektár H.
Nektár: Snow Quenn, Weinberger, 
Andosa, Flavortop, Fantasia, Fairline
Birs: Angersi, Leskováci
Naspolya: Holland óriás, Szentesi 
rózsa
Dió: Alsószentiváni 117
Mogyoró: Cosford, Bollwilleri 
csodája, Római mogyoró
Málna: Malling exploit, Fertődi 
zamatos
Szeder: Thornfree, Loch ness, Hull, 
Dirksen, Szedermálna
Ribizli: Jonkheer van Tet’s, Blanka, 
Fertődi 1.
Egres: Zöld győztes, Piros ízletes, 
Pallagi óriás
Általános csemegeszőlő: Afuz 
Ali, Pölöskei muskotály, Attila, 
Szőlőskertek királynője, Cardinal, 

Teréz, Fehér Chasselas, Piros 
Chasselass, Suzy, Cegléd szépe, 
Csabagyöngye, Eszter, Favorit, 
Hamburgi muskotály, Irsai Olivér, 
Itália, Kozma Pálné muskotály, 
Narancsízű, Néró, Palatina, Pannónia 
kincse
Különleges csemegeszőlő: 
Conegliano, Kék kecskecsöcsű, Dunav, 
Moldova, Viktória, Rizamat, Vosztorg, 
Suvenir, Melinda, Anita, Flóra, Lilla, 
Fanny, Angéla, Éva, Guzal kara, Bolgár 
rezi, Lidi, Fehér kecskecsöcsű
Magnélküli csemegeszőlő: 
Belgrádi magvatlan, Centennial 
seedless, Crimosn seedless, Kismis 
moldavszkij, Thompson seedless, 
Ruby-King seedless, Fehér szultán, 
Sugraone seedless
Fehérbor szőlő: Cserszegi fűszeres, 
Rizlingszilváni, Sárga muskotály, 
Zalagyöngye, Hárslevelű, Olaszrizling, 
Szürkebarát
Vörösbor szőlő: Bíborkadarka, 
Blauburger, Cabernet franc, Cabernet 
sauvignon, Kékfrankos, Merlot, 
Oportó, Othelló, Zweigelt, Kékportó, 
Kadarka, Syrah

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN, 
MÁRCIUS 1-TŐL

FLÓRA DÍSZFAISKOLA
Dunaföldváron, a Penny Market mellet Tel.: 20/9161-6402 web: www.floranet.hu

Márc 10. péntektől

1500 ft/db-tól

Dunaújváros, Dózsa Gy. 54. (pince) Nyitva: hétfőtől-péntekig: 8.00-18.00, szombaton: 8.00-12.00

óriási  

farmer vásár!

többszáz darab márkás farmer

Minden Méretben, 

Minden korosztálynak!

2400 Dunaújváros, Magyar út 4.
(Seat-Skoda Szalon mögött)

+36 (30) 537-3799

+36 (25) 789-365+36 (25) 789-365  •  www.bowitt.hu

PR - OPtika
Dunaújváros, Dózsa György út 18. fszt. 1. • Nyitva tartás: H-P: 9-18, Szo: 9-12

Szemüvegkészítés esetén ingyenes orvosi látásvizsgálat.
Rendel: Dr. Tóth Éva • Bejelentkezés: 06-25/402-554

Egyes szemüvegkeretek 50%
egyes szemüveglencsék 30%  
árengedménnyel.
(Az akció a készlet erejéig tart.)

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



2 2017. március 10.

Kiadó: Dunaújvárosi Szuperinfó Kft.
Dunaújváros, Vasmű út 35. földszint,
Tel.: (25) 501-222, fax: (25) 413-020,

e-mail: dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu
Felelős kiadó: Kázmér Judit, Szabó 

Ferenc és Heffler György ügyvezető 
igazgató

Felelős szerkesztő: Pásztor Ilona
Ügyfélszolgálat: Horváth Bán Zsófia

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!

Alba Volán Zrt.
Menetrendi tájékoztatás: 
06 (25) 412-711
MÁV információ: 
06-1-3494949
DVCSH KFT. Ügyfél- 
szolgálat, hibabejelentés:
06 (25) 411-528
Ügyvitel Szolgáltató Kft.
Ügyfélszolgálat:  
06 (25) 510-141, 510-149
E.ON Zrt. 
Villamosenergia-szolgáltatás:
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
Szent Pantaleon Kórház
Központi telefonszáma: 
06 (25) 550-550 
UPC Antennaügyelet: 1221
DIGI Hibabejelentés: 1272
Polgármesteri Hivatal: 
06 (25) 544-100

A földművelésügyi miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az 
erdőkben. Magyarország erdeiben számos helyen fokozott tűzveszély 
alakult ki az erősödő nappali felmelegedés, valamint a szeles és csapa-
dékmentes időjárásnak köszönhetően, ezért a földművelésügyi minisz-
ter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától 
számított kétszáz méteren belüli területre, átmeneti időszakra vonat-
kozóan általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A Földművelésügyi Minisztérium arra kéri az erdőben kirándulókat, a 
mezőgazdasági területeken dolgozókat, valamint a közúton és vasúton 
utazókat, hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében járjanak el körültekintően, égő cigaret-
tát ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megsze-
gi, erdővédelmi bírsággal sújtható.
Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról 
valamint az erdőtűz megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról az www.erdotuz.hu 
oldalon is lehet tájékozódni.

Aktuális

Kedves Ügyfeleink, Olvasóink!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy szerkesztőségünk 2017. március 15-én zárva tart.

 Ezért a 11. héten megjelentetni kívánt színes, keretes hirdetések  
megrendelésének határideje 2017. március 14., kedd 12.00 óra, az 

apróhirdetések feladásának határideje pedig  2017. március 14., kedd 16.00 óra.
 2017. március 16-tól a megszokott nyitva tartási időben várjuk Önöket!

 Megértésüket köszönjük!
A dunaújvárosi Szuperinfó szerkesztőségének munkatársai

KÖZÉRDEKŰ

ORSZÁGOS TŰZGyújTÁSI TILALOM

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

Zöldség-Gyümölcs kereskedés
Piactér 2. Szolgáltatóház, 
Szabadság út 1. (a Coop-pal szemben).

NAPI AkcIóINk:
március 10–16-ig

Vöröshagyma: 

99 Ft/kg

Vecsési savanyú káposzta:

249 Ft/kg

Karfiol:

 299 Ft/kg

TAN ABC - Balogh Ádám út 1.
H e t i  a k c i ó n k :

március  10–16-ig
Vöröshagyma

99 Ft/kg

karfiol

299 Ft/kg

Omnia kávé 250 g

660 Ft/db  
(2640 Ft/kg)

kristálycukor

275 Ft/kg
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Törökné Antal Mária
2003-ban csatlakoztam a Dunaújvárosi Vegyeskarhoz, ezzel régi vágyam vált valóra. A kórusban 
énekelni jó, öröm benne lenni a dalban, amikor összecsendül a négy szólam.  Március 12-én, vasárnap 
a Magyar Nemzeti Galériában fogunk énekelni, ahol egy Pászti mű is szerepel a repertoárunkban. A 
hallgatóság között a Pászti család is ott lesz, ettől még szebb és izgalmas nap elé nézünk.

A Dunaújváros önkormány-
zatának Pro Cultura Intercisae 
díjával kitüntetett DUNAÚJ-
VÁROSI VEGYESKAR 2017. 
március 12-én,  vasárnap  11 
órakor a Nemzeti Galéria C 
épületének Kupolacsarnokában 
ad koncertet. Könyves Ágnes 
és Kurucz Gergely karnagyok 
vezényelnek, zongorán Teleki 
Gergő közreműködik.

Műsoron töb-
bek között felcsen-
dül, Leavitt: Missa 
Festiva, Tóth Péter: 
Lángok, Tillai Aurél 
– Bényei József: 
Kocsizás újholdnál Athénban 
(Hommage à Csontváry), Vic-
toria: Jesu dulcis, Bruckner: 
Locus iste, Pászti Miklós: 

Arany ideim folyása, Kodály: 
Szép könyörgés

A programon bármely – a 
MNG-ban – érvényes belépő-
vel részt lehet venni.

Különleges koncert
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében 
ingyenes ebédet biztosít - helyben fogyasztással vagy éthordós elvitellel - a szülő, törvé-
nyes képviselő kérelmére a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint  a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a 2016/2017-es 
tanév tavaszi tanítási szünetének időtartamára eső munkanapon 2017. április 13-ától 18-áig. 
A szünidei gyermekétkeztetést 2017. március 20. napjáig a szülő, törvényes képviselő igé-
nyelheti a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán ügyfélfogadási időben (Dunaújváros, 
Városháza tér 1-2.). A határidő elmulasztása jogvesztő.
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8-12; 13-16 óráig, szerdán: 8-12, 13-16 óráig, pénteken: 8-12 
óráig. Ügyintéző: dr. Nyikomné Gévay Katalin - Polgármesteri Hivatal B épület, fsz. 2-es iroda
Telefon: (25) 544-236.

TÁjÉKOZTATÁS INGyENES TAVASZI SZÜNIDEI GyERMEKÉTKEZTETÉSRőL

RECEPT

Hongkong ÁRUHÁZ  
Dunaújváros, Dózsa gy. út 56.

MEGÉRKEZTEK  
2017 TAVASZÁNAK  
LEGFRISSEBB 
TRENDJEI!
Megújult árukészlettel  
várjuk Önöket,  
kiemelt ajánlatunk:

* Sportos öltözékek,
* Női blézerek,
*  Férfi, gyermek pólók,  

farmerek,
* Színes vászon cipők!

Kos - A csillagok azt üzenik, 
ha valami nem működik, nem 
szabad tovább erőltetni. A 
szerelemben és a partnerkap- 
csolatban is érdekes 

lehetőségei adódnak. Mars, az Ön 
uralkodó bolygója, még csütörtökig Ön 
mellett áll, utána pénteken belép a Bika 
jegyébe, és erői kissé alábbhagynak. 

Bika - Minden, amit a héten 
kap az Univerzumtól, hosszú 
távra szól. Az ajándékok, a 
lehetőségek, a kapcsolatok, 
minden. Péntektől Mars belép 

az Ön jegyébe, és elkezdődik egy izgal-
mas időszak. Úgy néz ki újabb vagy 
legalábbis új elköteleződés vár Önre kar-
rier tekintetében. 

Ikrek - A héten azt tapasztal-
hatja, bármerre is lép, falakba 
ütközik. Hiába elszánt, akara-
tos és határozott, egyik célját, 
tervét sem képes véghezvinni. 

Álljon meg egy pillanatra és gondolkod-
jon el azon, mi van, ha azért akadályoz-
zák, mert egyszerűen nem most jött el 
ezeknek a céloknak a megvalósítása?

Rák - Érzelmi problémája 
felemészti minden energiáját. 
Csak teljesen fölöslegesen 
pazarolja az idejét olyan dol-
gokra, melyek már réges-ré-

gen aktualitásukat vesztették. Azonban, 
hála a Nap és Merkúr jótékony segít-
ségének, ebben az időszakban több dolog 
is jóra fordulhat az életében.

Oroszlán - Ez a hét változatos 
eseményeket és fordulatokat 
tartogat Önnek. A legtöbb-
jük olyan lesz, amilyenekre 
még csak nem is számított. 

Ezzel együtt új kapuk nyílnak meg. Még 
rengeteg dolga van azelőtt, hogy rálépne 
erre az új útra, ezért szentelje ezt a hetet 
a problémás ügyeire. 

Szűz - Ezen a héten Merkúr, az 
Ön uralkodó bolygója, irányít. 
Kapcsolatba lép a Nappal és 
Plútóval is. Mindenesetre a 
Nappal nem jön olyan jól 

ki, mint Plútóval. Ezért kedden fél-
reértésekre kerülhet sor. Erős késztetést 
érez arra, hogy rendbe tegye őket és a 
fontosabb kapcsolatait ápolja is.

Mérleg - Ezen a héten jó 
esélyei vannak, de néhány 
akadályt is le kell küzdenie, 
amelyek azonban elsősorban 
önmagától erednek. Az is 

kedvező, ha időt fordít arra, hogy hosszú 
távú terveit mind alaposan átgondolja. 
Ehhez Merkúr alkalmat ad. Segít, ha az 
alkalmazkodó oldalát mutatja!

Skorpió - A hét elején úgy érzi 
majd nem vágyik másra, mint 
békére és nyugalomra, emi-
att pedig nehezen is rázódik 
vissza a mindennapokba. 

Figyeljen oda arra, hogy ne legyen 
kötekedő másokkal, még ha erre nagy 
is a kísértés. A hétvége csodálatos lesz, 
hála az égi energiáknak. 

Nyilas - Ez a hét sok szellemi 
inspirációt ad Önnek. Ezt az 
energiát célzottan felhasznál-
hatja a munkában. Merkúr 
is segít, aki jó szimatot ad az 

optimális lehetőségek megérzéséhez. 
Mindezek ellenére ne becsülje alá a real-
itást, járjon két lábbal a földön, és akkor 
nem érheti meglepetés. 

Bak - Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyi-
en egyet értenek Önnel vagy 
fogadják el terveit, ajánlatait. 
Ezért bármit is szeretne meg-

valósítani, annak most érdemes neki 
futnia! Ha most meg szeretné hódítani a 
kiszemeltjét, legyen türelmes! Erőszakkal 
csak az ellenkezőjét fogja elérni.

Vízöntő - A napokban az 
égiek komolyabb döntések és 
lépések megtételére sarkalják. 
Ezek által majd új távlatok 
nyílnak meg Ön előtt és mesz-

szebbre is jut, mint azt gondolná. Nincs 
más dolga, mint folyamatosan újabb 
célokat tűzni ki maga elé. Most nem sza-
bad pihennie, ez a cselekvés ideje!

Halak - A kéretlen vélemény 
nyilvánításával kellemetlen 
helyzetbe kerülhet, jobb, ha 
nem avatkozik bele egy régóta 
húzódó vitába. A passzív szem-

lélés lehet a legjobb taktika! Minden nap 
egy másik nagyszerű esély kínálkozik. A 
hétvégén a Telihold értékes embereket 
vihet az életébe.

n Horoszkóp 11. Hét (2017. március 13-tól március 19-ig)

TAVASZI MENÜ

Karalábékrémleves 
pirított zsemlekockával
Hozzávalók  
(4 személyre): 
• 40 dkg karalábé 
• 1 db kis fej 
vöröshagyma 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 1/2 dl tejszín 
• 3 dkg vaj 
• 1 kk. Vegeta 
• só
Elkészítési mód: Vajon 
megdinszteljük a finom-
ra vágott vöröshagymát, 
majd belerakjuk a kocká-
zott karalábét és a zúzott 
fokhagymát. Felöntjük 8 dl 
vízzel. Vegetával és sóval 
ízesítjük, majd puhára főz-
zük. Botmixerrel krémesít-
jük, beleöntjük a tejszínt, 
és még egyszer felforral-
juk. Pirított zsemlekockák-
kal, forrón tálaljuk.

Zöldséges 
pásztortarhonya

Hozzávalók  
(4 személyre): 
• 25 dkg tarhonya 
• 1 db zöldpaprika 
• 10 dkg gyulai kolbász 
• 10 dkg császárszalonna 
• 1 szál sárgarépa 
• 30 dkg burgonya 
• 1 fej vöröshagyma 
• 5 db tojás 
• 1 szál 
petrezselyemgyökér 
• 1 csomó 
petrezselyemzöld 
• 2 dkg kalocsai őrölt 
paprika 
• 1 kk. Vegeta 
• 5 dkg sertészsír 
• só

Elkészítési mód: A sza-
lonnát, a hagymát, a zöld-

paprikát kockákra, 
a zöldségeket, a 
kolbászt, a burgo-
nyákat karikákra, 
a petrezselyem-
zöldjét finomra 
vágjuk. Zsíron a 
szalonnát, a kol-
bászt és a tarho-
nyát megpirítjuk, 
majd hozzáadjuk 
a hagymát, a zöld-
ségeket, a zöld-
paprikát és a pet-

rezselyemzöldjét, majd 
beízesítjük őrölt papriká-
val, Vegetával és sóval, az-
után felöntjük 1 dl vízzel, 
nagy lángon fedő alatt pá-
roljuk. Állandó kevés mel-
lett a folyadékot pótoljuk, 
és addig főzzük, amíg a 
bennelevők meg nem pu-
hulnak. Zsírjára sütjük, 
és a menet közben sóval 
ízesített felvert tojásokat 
hozzáadjuk, összekever-
jük és pár perc alatt kész-
re főzzük. Szép kerek for-
mával tálaljuk, a tetejét 
hagymarózsával díszítjük 
és petrezselyemzöldjével 
meghintjük.
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Auksz Éva
Dunaújvárosban született. A Dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttes tagjaként 13 évesen már 
színpadon táncolt. Markó Iván is megnézte őket, és meghívta Évát a Győri Balettbe, akikkel 
Párizsban lépett fel. A dunaújvárosi közönség az ÁJLÁVJU, DE JÓ VAGY, LÉGY MÁS című 
darabban láthatja őt a Bartók Kamaraszínházban. A musical-revü igazi zenés csemege.Ajánló

Mozi
DÓZSA MOZICENTRUM
(Dújv. Dózsa Gy. tér 1.)

Logan - Farkas (Logan) 
színes, magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm
Márc. 10. 16:00, 11. 15:30, 17:45, 12. 15:30, 
17:45, 14. 17:45, 15. 17:45

Kong: Koponya-sziget (Kong: skull 
Island) 3d 
színes, magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm
Márc. 10. 19:00, 11. 20:15, 12. 20:15, 14, 
20:15, 15. 20:15
Kong: Koponya-sziget (Kong: skull 
Island) 
színes, magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm
Márc. 10, 19:30, 18:00, 11. 18:00, 12. 
18:00, 13. 19:30, 14. 19:30, 15. 1800

 
T2 Trainspotting 
színes, feliratos, amerikai filmdráma
Márc. 11. 20:00, 12. 20:00

 rock csont (rock dog) 3d
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film
Márc. 10. 14:30, 11. 10:00, 16:15, 12. 10:00, 
16:15, 14. 16:15, 15. 16:15
rock csont (rock dog) 
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film
Márc. 10. 17:00, 11. 10_15, 17:00, 12. 
17:00, 13. 17:00, 14. 17:00, 15. 16:30

Kincsem (premier előtt)
színes, magyar történelmi kalandfilm
Márc. 15. 20:00

Koncert
nőnapi operett nagykoncert 
Márc. 13. 19:00

Előadás
Buda László: Önelfogadás, önszere-
tet, öngyógyítás a gyakorlatba
Márc. 16. 19:00

Mazsola és Tádé  
Márc. 25. 10:30

Színház
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS 
MŰVÉSZETEK HÁZA
(Dújv. Bartók tér 1.)

vILáGGá MEnTEM (6 éves kortól)
Előadás - Stúdióterem
2017. március 10. 10:00
2017. március 13. 10:00, 14:30
2017. március 14. 10:00, 14:30

ájLávju, dE jÓ vaGY, LÉGY Más
jókedvű musical revü - Színházterem
2017. március 10. 19:00
2017. március 12. 19:00
2017. március 13. 19:00
2017. március 16. 19:00

Galambos attila: IGaZsáGTaLan-
sáG
Történelmi dráma a Mansfeld-per és a 
Tóth Ilona-per dokumentumaira 
támaszkodva - Stúdióterem
Márc. 16. 13:00
Márc. 23. 13:00

 
Filharmónia zenei bérlet - GÓBÉ 
zenekar
koncert - Színházterem
Márc. 17. 11:00, 13:00

 

uPLÉKIráLY
zenés játék - Stúdióterem
Márc.18. 19:00
Márc.19. 19:00
Márc. 20. 10:00

ráK jÓsKa, dán KIráLYFI
tragikomédia - Színházterem
Márc. 22. 15:00, 19:00

jeli viktória- darvas Ferenc- Tasnádi 
István: HEPP!!!
cirkuszi bohócjáték - Stúdióterem
Márc. 24. 10:00

 

Kiss Csaba: a KaMÉLIás HÖLGY
romantikus játék - Színházterem
Márc. 24. 19:00

FIrKIn aKusZTIK: KIKÖTŐI MEsE
koncert - Színházterem
Márc. 31. 19:00

Kiállítás
 INTERCISA MÚZEUM
(Dújv., Városháza tér 4.)
Látogatható: keddtől-péntekig: 10:00–
16:00 között; szombat-vasárnap zárva 
tart; a hónap első vasárnapján 14:00-
18:00 között. Hétfő szünnap. 
Múzeumpedagógiai foglalkozások elő-
zetes bejelentkezéssel
A programokkal kapcsolatban bővebb 
tájékoztatás: 06-25/411-315, www.
intercisamuzeum.hu
állandó kiállítás:

Földszint - Látványtár – A kőkortól a leg-
újabb korig
I. emelet - Dunaújváros története az 
őskortól az 1970-es évek közepéig
Időszaki kiállítás:
Középkori Várak - Virtuális Vártúrák
Látogatható 2017. április 9-ig

Március hónap műtárgya: nemzetőr 
dandártábornoki férfi egyenruha
Megtekinthető a múzeum földszinti 
aulájában.

BARTÓK AULA GALÉRIA

(Dújv., Barók B. tér. 1.)

Kiss anna BETEKInTÉs c. kiállítása
Megnyitó: márc. 10. 17:00
Megtekinthető: márc. végéig

CsuKás IsTván rajZPáLYáZaT
Beadási határidő: márc. 20. (Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza)

KORTÁRS MŰVÉSZETI INTÉZET 

(Dújv., Vasmű út 12.) 

BaLLa aTTILa Elemek c.  kiállítása
Megnyitó: márc.10. 18:00
Megnyitja:  Kozák Csaba művészettörté-
nész
Megtekinthető ápr. 14-ig, vasárnapok és 
ünnepnapok kivételével naponta 10-től 
18 óráig.

KuruCZ ZsÓFIa Ha ez a szívem, hát 
röhögnöm kell... c. kiállítása 
Megnyitó:  márc. 10. 18:30
Megnyitja: Kurucz Róbert
Megtekinthető ápr. 14-ig, vasárnapok és 
ünnepnapok kivételével naponta 10-től 
18 óráig

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM „P 
ÉPÜLETÉBEN” 
/Dújv. Táncsics Mihály utca 1/A P. épület)
„TUDOMÁNYOS FESTMÉNYEK „ címmel 
Móder Rezső 15 db olajfestménye 
tekinthető meg, a legújabb sorozatából
Megtekinthető: márc. végéig.

MMK GALÉRIA 
Nemesnyik Éva kiállítása
Március hónapban

Egyéb 
kikapcsolódás
MUNKÁSMŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 11.)

BÓdY GáBor FILMKLuB

a tizedes meg a többiek
Márc. 14-én 17:00

MMK HanGja voICE CLuB
Márc. 10. 18:00

MMK KÉZMŰvEs vásár
Márc. 11. 9:00

CsaLádI naP
Bábelőadás és táncház
Márc. 11. 15:00

KI MIT Tud? LETÍCIáÉrT
Márc. 17. 16:00
Állandó programokról információ: 
25/501-441

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 9.)

CIMBora KLuB
Megemlékezés a Víz Világnapjáról játé-
kos kvízzel és rajzok készítésével 
Márc. 14.  16:00

Vidéki 
program
ráCaLMás
Bababörze a Pomóthy Üzletház 
éttermében
Márc. 11.én 9 és 12 óra között
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A jótékony ZAB….
A zab az egyik legnépszerűbb gabonaféle, fogyaszthatjuk reggelente kásaként, 
süthetünk belőle süteményt is. Rendszeres fogyasztása jótékonyan hat a magas 
koleszterinszintre, és az emésztésünket is rendbe teszi. Külsőleg is ajánlott 
alkalmazni!Életmód

Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Nappal: 10 °C
Éjjel: 2 °C

Nappal: 11 °C
Éjjel: 1 °C

Nappal: 10 °C
Éjjel: 0 °C

Nappal: 9 °C
Éjjel: 0 °C

Nappal:9 °C
Éjjel: -1 °C

Nappal: 8 °C
Éjjel: -1 °C

Nappal: ? °C
Éjjel: ? °C
Forrás: idokep.hu

Március 10. péntek
Váci M. u. 8. RÓMAI PATIKA 
25/423-669
Március 11. szombat  
Dózsa Gy. u. 2/a. KÍGYÓ GYÓGY-
SZERTÁR 25/412-650 
Március 12. vasárnap  
Korányi S. u. 1. PATIKA LIBRA 
25/400-387 
Március 13. hétfő  
Munkácsy u. 3/a MUNKÁCSY 
GYÓGYSZERTÁR 25/412-800 
Március 14. kedd 
Táncsics M. u. 6/B ZÖLD-
KERESZT GYÓGYSZERTÁR 
25/413-803 
Március 15. szerda 
Váci M. u. 8. RÓMAI PATIKA 
25/423-669 
Március 16. csütörtök  
Szórád M. u. 6/A PIACI GYÓGY-
SZERTÁR 25/504-160 
Március 17 péntek 
Vasmű út 33/A VASMŰ ÚTI ŐS-
PATIKA 25/410-100

Gyógyszertári ügyeleti rend:
Hétköznapokon: 20.00 órától 
másnap reggel 7.00-ig. Hét-
köznapi ünnepnapokon: reggel 
8.00-tól másnap reggel 7.00-ig. 
Szombati ünnepnapokon: reggel 
8.00-tól másnap reggel 8.00-
ig. Szombaton: 20.00-tól más-
nap reggel 8.00-ig. Vasárnap: 
reggel 19.00-tól másnap reggel 
7.00-ig.
Szombatonként napközben 
nyitva tartó gyógyszertárak:
Piaci Patika: 7.30-12.00, Patika 
Libra: 7.00-12.00, Vasmű úti Ős-
patika: 8.00-12.00, Patikaplus 
Gyógyszertár: 8.00-20.00, Béke 
Gyógyszertár: 9.00-19.00
Vasárnaponként napközben 
nyitva tartó gyógyszertár:
Patikaplus Gyógyszertár: 
8.00-19.00

GyóGySZERTÁRI ÜGyELET

Március 11. szombat
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-417

Március 12. vasárnap
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-554

Március 15. ünnep
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-417

Dunaújváros, Vasmű út 
10. Tel.: 25/410-600
Munkanapokon 18 órá-
tól másnap reggel 8 órá-
ig, hétvégén (szombat, 
vasárnap és ünnepna-
pokon) 8 órától másnap 
reggel 8 óráig.
Mentők: 105

FOGÁSZATI ÜGyELET ORVOSI ÜGyELET

Re-Med Magán Fizioterápia
a város központjában,  
a Szent Pantaleon kórház alagsorában.
 •  Mozgásszervrendszeri  

panaszok kezelése  
beutaló nélkül is!

•  Ultrahang  Elektroterápia  
Kinesio-Tape 

Alacsony árakon, várólista nélkül!

Bejelentkezés: 
+36 20 291 5692 Kehiné Parapatics Renáta

     Re-Med

MEDI FIX
Korzet Kft. www.korzet.hu

• 2400 Dunaújváros, Vasmű utca 10. 
   (Fehér rendelőben)
   tel: 0625 281 390 

email: dujv@korzet.hu

Gyógyászati segédeszközök gyártása és 
forgalmazása:

• sportgyógyászati termékek
• egészségmegőrző termékek
• rehabilitációs eszközök
• Salus® gyereklábbelik
• mágneses termékek

Keresse akcióinkat üzletünkben
és a webáruházunkban.

Dr. Pálfi  Judit Katalin
„KATICA”, MOZGÓ csecsemõ- 
és gyermekgyógyászati

MAGÁNRENDELÉS
Hívjanak, 
 házhoz megyek!!!

Előjegyzés kérhető:
Tel.: 06-30/218-8026

Dunaújváros, /Pálhalma, Mélykút/, Duna-
földvár,  Solt, Dunavecse, Előszállás, Baracs, 
Kisapostag,  Nagyvenyim, Mezőfalva, 
Perkáta,  Adony,  Kulcs, Rácalmás stb...
Szolgáltatási idő: Folyamatos előjegyzéssel.

Érintett települések:

Kiszállási és ellátási díjszabás:
Dunaújváros területén belül: 5000 Ft/fő, Dunaújváros területén kívül: 8000 Ft/fő

Igyunk mindennap 
csipkebogyóteát!

A téli időszak egyik legnép-
szerűbb gyógynövénye, gaz-
dag antioxidánsokban, és az 
immunrendszert erősítő vita-
minokban, található benne töb-
bek között kalcium, magnézi-
um, cink, vas, A-, C-, E- és 
K-vitamin is. Koffeint nem tar-
talmaz, gyermekeknek is kitű-
nő választás lehet. A csipkebo-
gyóban található C-vitamin a 
vas felszívódását is segíti, ezzel 
pedig a vérszegénység megelő-
zésében játszik szerepet.
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A lombhullató fákat (kivé-
ve dió), nyári és őszi virágzá-
sú cserjéket, félcserjéket metsz-
szük elsőként! A rózsákkal, hor-
tenziákkal, örökzöldekkel még 
várjunk  .A szőlővel is ráérünk, 
amíg a rügyeik nem duzzadnak 
meg, sőt kipattanásuk után is 
vághatók. Több növény az egy-
éves beérett vesszőjén hozza a 
virágát. Azok visszametszésével 
hajtásra ösztönözzük a bokrun-
kat, de a virágzás rovására.

A gyümölcsfák közül az almát, 
körtét, kajszit, szilvát, megy-

gyet, cseresznyét, birset mie-
lőbb metsszük meg, de figyeljük 
az időjárás-előrejelzést, mert a 
friss vágások miatt -5°C alatti 
hőmérsékleten károsodhatnak az 
ág- és vesszővégek. Az őszibarac-
kot érdemes későbbre halasztani. 

A szellős korona és ágrend-
szer több napfényhez juttatja a 
növény belső fás és zöld része-
it, ami a virágzást előidéző hor-
monok mennyiségét növeli. A 
tőből eltávolított részeknél soha-
se hagyjunk csonkot. A nagyobb 
vágási felületeket sebkezelő 
anyaggal védjük!

A fák törzseit keféljük át, így 
védekezve a kártevők szaporo-
dása ellen. Fontos a lemosó per-
metezés alkalmazása. Feltétlenül 
tartsuk be a növényvédő szer cso-
magolásán található utasításokat!

A márciusban elkezdhető tavaszi kerti munkák TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit

2015-11-18_Kentaur_Radistart Algit_FMC hirdetes_A4.ai   1   19/11/15   12:36
2015-11-18_Kentaur_Radistart Algit_FMC hirdetes_A4.ai   1   19/11/15   12:36

A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő szer valamint a Radistart Algit starter-
műtrágya 1:1 arányú keveréke 20 kg/ha-os dózisban optimális lehe-
tőséget biztosít a talajfertőtlenítés és startertrágyázás egy menetben 
történő elvégzésére.

TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit

2015-11-18_Kentaur_Radistart Algit_FMC hirdetes_A4.ai   1   19/11/15   12:36

Illés Balázs +36 20 424 0184
www.fmcagro.hu

TALAJFERTÔTLENÍTÉS  
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Otthon- Építés-
Lakberendezés

Lehoczkyné Tesinszki Rita foltvarró művész
Sok anyagot és formát kipróbáltam. Aztán szépen lassan jöttek a saját ötletek, az egyéni elkép-
zelések és megszülettek a PilliMolli textilbabák. Ezek kiváló minőségű textilekből készülnek, 
egyedileg válogatom a babákhoz a megfelelő anyagokat, hozzávalókat. Miden babámat saját 
kezűleg készítem, varrom, díszítem. Ezért nincs két tökéletesen egyforma köztük.

A természet naplója

Kidőlt farönkökre fest tájképe-
ket Alison Moritsugu, aki szeret-
né felhívni a figyelmet arra, hogy 
milyen volt az amerikai táj egy-
kor, mielőtt a telepesek megér-
keztek… Alison az iparosítás 
következtében kipusztult erdőket 
járva kidőlt farönköket és faága-
kat keres, melyekre megfestheti 
az erdő egykori tájképét. A farön-
kök töredezett felülete egyfajta 
rusztikus alapot adnak a képek-
nek. Alison farönkre festett képe-
it az anyatermészet napló festmé-
nyeinek nevezte el, melynek cél-
ja egyfajta figyelemfelkeltés és 
az emlékezés. Különleges fest-
ményei környezetvédelmi alko-
tások is egyben.

Országszerte több mint 2,5 millió rendszeres olvasó!
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Laminált
padló
10 mm HDF
5 190 Ft/m²

2 590 Ft/m2-től

Laminált
padló
12 mm HDF
6 000 Ft/m²

2 990 Ft/m2-től

Szőnyegek
30% engedménnyel!

-50%

Orlando és California 
Vastag, kézi nyírású szőnyeg, 3,5 kg/m2

 0,8×1,5 m 15 700 Ft 10 990 Ft
 1,6×2,3 m 48 600 Ft 33 990 Ft

2×2,9 m 75 700 Ft 52 990 Ft

Akció érvényes 2017. március 6-tól 
március 31-ig. 

A képek tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk.

Kedvcsináló foltvarró foglal-
kozássorozat indul Lehoczkyné 
Tesinszki Rita foltvarró művész 
irányításával  március 18-án, 
szombaton 15 órától a Gyer-
mekkönyvtárban!

Az első foglalkozás a húsvét 
jegyében telik, így az első alka-
lommal a programon résztvevők 
nyuszit készíthetnek, akár aján-
dékba is!

Négy foglalkozás lesz, már-
cius 18-án, április 8-án, május 

6-án és június 10-én, szom-
bati napokon. (Érdemes előt-
te érdeklődni, mert az időpont 
változhat.)

A tematikák szerint készít-
hetnek az alkotni vágyók 

zsepitartót, baglyot és bugyort.
Ha érdekel a foltvarrás, sze-

retnéd megismerni ezt az izgal-
mas technikát? Akkor szeretet-
tel várnak a Gyermekkönyvárba.

A képeken Lehoczky-
né Tesinszki Rita foltvarró 
művész alkotási láthatók

FOLTKÓSTOLÓ a Gyermekkönyvtárban
Kedvcsináló foltvarró foglalkozássorozat indul

Díszpárnák halmozása

Dunaújváros, Bartók Béla tér 8.  
Telefon: (25) 431-331,  
Nyitva: h-p 9-17.30, szo.: 8.30-12.00

p e t r a b u t o r d i s z k o n t o k . h u

 EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK!
 Részletek az üzletben!

HITEL akár 0% befizetéssel.

TAVASZI BúTorVáSár!

Cindy kanapé  
(2 személyes)

89.900 Ft  
86.600 Ft

Big Smart sor (246 cm)
109.900 Ft 99.900 Ft

József sarok (230x150 cm) 115.200 Ft 95.200 Ft

Osaka franciaágy
79.900 Ft 74.700 Ft

Dalma konyha 2m 
113.700 Ft 103.700 Ft

Térelválasztó (100 cm)
25.400 Ft  20.400 Ft

Bella komód
25.100 Ft 

22.400 Ft

Szafari franciaágy 
(160x200 cm)

97.000 Ft 
81.000 Ft

Dézi heverő 2 személyes
61.700 Ft  47.600 Ft

Bartek ágykeret  
(140x200 cm) matrac nélkül

39.900 Ft  30.600 Ft

Rugós heverő (190x90 cm)
39.400 Ft  35.400  Ft

Hajni konyha 2 m 
 (mosogató + munkalap)

79.200 Ft 69.200 Ft
Réka TV-s összeállítás
59.900 Ft 46.100 Ft

Golden sor 360cm
135.400 Ft 128.600 Ft

120-as gardrób
59.900 Ft 

43.200 Ft

120-as tálaló MDF
88.000 Ft  78.000 Ft

Körbe támlás gyerekágy
35.100 Ft  29.100 Ft

Sokaknak fejtörést okoz a lakás 
berendezésekor a nappali és ott is 
főként a kanapé elhelyezése. Az 
ergonómia, a kényelem és a stílus 
mellett nem utolsó a párnák kivá-

lasztása sem, hiszen ezektől lesz 
igazán látványos a helyiség. A mini-
mál stílus lassan leáldozóban van, 
még mindig vannak, akik a letisz-
tult formavilágot részesítik előny-

ben. Ehhez az enteriőrhöz a sem-
legesebb, férfiasabb színek passzol-
nak. A nappaliba válasszunk egy-
színű, az ülőgarnitúrával megegye-
ző tónusú díszpárnákat, ettől lesz 
meg az egységesség és a harmó-
nia. A nappali után a legfontosabb 
lakásrész a hálószoba, ahol minden 
kiegészítőnek a kényelmünket kell 
szolgálnia. Az ágyon halmozzunk 
fel többféle méretű, puha párná-
kat. Jó szolgálatot tesznek az esti 
olvasáskor vagy a hétvégi lustálko-
dásnál! A rusztikus stílus kedvelői 
vegyíthetik az anyagokat, motívu-
mokat és a világos lakástextileket.
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DR. ENTZ FERENC MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
2481 Velence, Ország út 19. • Telefon: 22/472-270, fax: 22/472-183

E-mail: iskola@entz.hu; honlap: www.entz.hu

www.entz.hu

TANULJ NÁLUNK A 
SZAKGIMNÁZIUMBAN (4+1 ÉV):
•   Kertészet és parképítés ágazati képzés (tagozatkód: 0001)
•   Környezetvédelem, vízgazdálkodás ágazati képzés (tagozatkód: 0002)

SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN (3+2 év):
•   Családi gazdálkodó (tagozatkód: 0011)
•   Dísznövénykertész (tagozatkód: 0012)
•   Gazda (tagozatkód: 0013)
•   Kertész (tagozatkód: 0014)
•   Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó (tagozatkód: 0017) 

Hiányszakma, ösztöndíjas!
•   Virágkötő és virágkereskedő (tagozatkód: 0018) 

Hiányszakma, ösztöndíjas!

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS (2 ÉV):
•   Nappali vagy esti képzési rendszerben, a jelentkezés feltétele:  

iskolarendszerű OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítvány.

FELNŐTTKÉPZÉS:
Folyamatosan, a jelentkezések függvényében: 
• Aranykalászos gazda OKJ 31 621 02
• Méhész OKJ 32 621 02

DR. ENTZ FERENC MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA  
ÉS KOLLÉGIUM VELENCE

Még nem késő változtatni! Válassz induló képzéseink közül!

Felgyorsult világunkban úgy 
tűnik, hogy egyre több mindent 
elintézünk, a valóság azonban 
sokszor éppen az ellenkezője. Mit 
jelent pontosan a multitasking? A 
multitasking megosztott figyel-
met jelent, vagyis „egyszerre” 
több dolgot végzünk, ami a gya-
korlatban különböző feladatok 
közti gyors „ugrálást” jelent.

Az effajta munkamódszer 
kialakulásáért részben a válla-
lati kultúra felelős. A kollégák-
tól sokszor azonnali válaszokat 
várnak, a kiadott feladatokat 
sürgősen el kell intézni, és álta-
lánosságban véve kevés az idő az 
elmélyülésre. Több cég is elvá-
rásként fogalmazza meg, hogy 
az ügyfelektől beérkező levele-
ket pár órán belül meg kell vála-
szolni, de még olyan cégeknél is, 
ahol nem ügyfélszolgálati mun-
kát végeznek, az állandó online 
vagy telefonos „jelenlét” alapkö-

vetelmény. Egy ilyen környezet-
ben nem csoda, ha a munkaválla-
ló nem mer, vagy nem tud magá-
nak olyan, pár óra hosszát elkü-
löníteni, amikor egyszerre csak 
egy dologra koncentrál, fóku-
száltan. A multitasking így fel-

aprózza, felőrli a hétköznapokat. 
Attól való félelmünkben, hogy 
valamiről lemaradunk, semmit 
nem tudunk elintézni teljesen. 
Mindenbe belekapunk, de nem 
fejezzük be a folyamatokat, nem 
érünk a végére semminek.

Sajnos magas teljesítmény-
kényszer van jelen a munkaerő-
piacon, így sokan próbálunk egy-
szerre több feladatra is összpon-
tosítani. E-mail írás közben tele-
fonálni és befejezni egy leadan-
dó anyagot. Valamelyik biztosan 
háttérbe szorul, és csak akkor 
vagyunk képesek esetleg egy-
szerre több dolgot csinálni, ha 
az alapfeladat teljesen rutinsze-
rű, nem igényel semmilyen odafi-
gyelést. Ekkor azonban a rutinfel-
adat elvégzésében való hibáinkat 
nem szűrjük ki. Tudatossággal és 
gyakorlással lehet a teljes, fóku-
szált koncentrációt egyik dolog-
ról a másikra váltani hatéko-
nyan, ez azonban sok energiát kér 
tőlünk és növeli a stresszt. Pél-
dául egy projektvezető, rendez-
vényszervező, alapvetően veze-
tői pozícióban lévő valaki jó, ha 
tud váltani, de fontos, hogy tud-
ja azt is, mikor érdemes a váltást 
megtenni és mikor érdemes ben-
ne maradni egy adott feladatban, 
és későbbre halasztani dolgokat.

Mi az a Multitasking?
Állás- Oktatás
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A Dunaújvárosi Egyetem  
az alábbi pozíciókra keres munkatársakat:

 Innovációs és Pályázati Igazgató

 Pályázati ügyintéző

 Innovációs menedzser

 Projektmenedzser

 Tudományos segédmunkatárs

 Villanyszerelő

Segédmunkás

 További információt a Dunaújvárosi Egyetem  
honlapján a www.uniduna.hu/allas oldalon talál,  

vagy a 06 25 551-196-os, illetve  
06 25 551-186-os telefonszámon kérhet.

GINOP-6.1.2-15 „Digitális  
szakadék csökkentése”

Ha nem tudja, hogyan működik….
Ha nem tudja, mire használható….
Ha érdekli, de soha nem volt alkalma kipróbálni….
Ha növelni akarja a munkába történő elhelyezkedésének esélyét….

Tegye meg  
az első lépést!

2x35 órás számítógép kezelői alapismeretek  
tanfolyamokat indítunk  

2017. márciusától havonta Dunaújvárosban 

A tanfolyamon bárki részt vehet 16-tól 65 éves korig.  
Elsősorban azok számára ajánljuk, akik:

•  munkanélküliek
•  közmunkások
•  rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
•  GYES-ről GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők 
•  egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt megváltozott 

munkaképességűek
•  16-25 év közötti illetve pályakezdő fiatalok, akik 

tankötelezettségüket teljesítették, közép és felsőfokú 
intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem állnak

•  alacsony iskolai végzettségűek (általános iskola) és - 
szakképesítéssel nem rendelkezők

•  etnikai kisebbséghez tartozó személyek
A képzés minden résztvevő számára teljesen ingyenes!

Következő induló tanfolyamaink:
IKER1. szintű képzés: 

2017. 04. 03. (hétfő és kedd 16 órától) • 2017. 04. 12. (szerda és csütörtök 15 órától)

IKER2. szintű képzés: 
2017. 03. 21. (kedd és szerda 15 órától) • 2017. 04. 17. (hétfő és csütörtök 15 órától)

További információ és jelentkezés az Ecotech  
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán a +36-25/551-628-as 
telefonszámon, vagy személyesen a  
Dunaújvárosi Egyetem M épületének  
I. emeleti 117-es számú irodájában.

A képzés az Európai Unió támogatásával valósul meg. 

DEKRA Akademie Kft.

Várjuk jelentkezését:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001),

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002),

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009),

•  Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040)   
OKJ-s tanfolyamainkra,továbbá

• Kazános kötelező továbbképzéseinkre,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamunkra,
• Munkavédelmi képviselő képzésünkre.

Bővebb felvilágosítás:  
DEKRA Akademie Kft., Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

E-
00

06
83

/2
01
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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?

Magyarország jelenleg a har-
madik legalacsonyabb munka-
nélküliségű ország az Európai 
Unióban. A hazainál csak Cseh-
országban és Németországban 
alacsonyabb a munkanélküliség 
szintje.

A múlt év negye-
dik negyedévében 
a foglalkoztatottak 
száma 4 millió 411 
ezer volt, azaz 3,6 
százalékkal több, 
mint egy évvel 
korábban. A fog-
lalkoztatás bővülé-
sének dinamizmu-
sát nem a közfoglal-
koztatás, nem is a 
külföldi munkavál-
lalás, hanem elsőd-
legesen a verseny-

szféra adja, Hazánkban regio-
nális különbségek továbbra is 
vannak, mert míg egyes régi-
ókban teljes a foglalkoztatott-
ság, addig például Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-

Zemplén vagy Baranya megye 
egyes részein 10 százalék felet-
ti a munkanélküliségi ráta. A 
fenti különbségekre megoldás 
lehet a munkaerő mobilitásá-
nak fokozása.

Ebben a három megyében  
a legnagyobb a munkanélküliség

Március 20-ig lehet 
érvényesíttetni

Az őstermelők 2017. márci-
us 20-ig érvényesíthetik igazol-
ványukat, hogy őstermelői jog-
viszonyuk folyamatos legyen és 
az őstermelőként történő érté-
kesítési tevékenységüket idén is 
jogszerűen folytathassák.
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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

Jelentős mértékben, 19 száza-
lékkal nőtt idén a rehabilitációs 
hozzájárulás mértéke, emellett a 
jogosultság idei kiterjesztésével 
akár megduplázódhat azoknak a 
megváltozott munkaképességű 
személyeknek a köre, akik rehabi-
litációs kártyával rendelkeznek. E 
két intézkedés önmagában is igen 
erős ösztönzést jelent arra, hogy 
a megváltozott munkaképessé-
gűek foglalkoztatási aránya az 
idei évben meghaladja a 30 szá-
zalékot. A munkáltatók számá-

ra a legnagyobb anyagi 
ösztönzést hosszú évek 
óta a rehabilitációs hoz-
zájárulás jelenti. Ha egy 
25 fősnél nagyobb lét-
számmal működő tár-
saság a teljes munka-
erő-állományának leg-
alább 5 százalékát nem 
tölti fel megváltozott munka-
képességű munkatársakkal, a 
hiányzó létszám után munkavál-
lalónként rehabilitációs hozzájá-
rulást kell fizetnie. Ez az összeg a 

tavalyi 964.500 forintról idén évi 
1.147.500 forintra (a minimálbér 
kilencszeresére) emelkedett, ami 
19 százalékos munkáltatói teher-
növekedést jelent.

A Nemzeti Foglalkoztatá-
si Szolgálat (NFSZ) nyilván-
tartásában a decemberi záró-
napon 273,5 ezer álláskereső 
szerepelt, az előző év azonos 
időszakához képest több mint 
60 ezerrel kevesebb. Az NFSZ 
a honlapján közölte: 2016 
utolsó hónapjában a nyilván-
tartott álláskeresők aránya a 
gazdaságilag aktív népesség-
hez viszonyítva 6,1 százalék 

volt, a munkavállalási korú 
népességhez mért relatív ráta 
pedig 4,0 százalék. A legala-
csonyabb értékekkel tovább-
ra is Győr-Moson-Sopron 
megye (1,6, illetve 1,1 szá-
zalék) rendelkezett, emel-
lett kedvező munkaerőpiaci 
mutatói voltak Budapestnek, 
Vas, Komárom-Esztergom és 
Veszprém megyének is.

Önéletrajzunk tartalma  dön-
tő tényező, de az sem utolsó 
dolog, hogy a meglévő tapaszta-
latainkat hogyan és milyen sza-
vakkal írjuk le. „Szorgalmas”A 
munkáltatóknak alapelvárá-
sa, hogy szorgalmasak legyünk 
és keményen dolgozzunk. Ezt 

a tulajdonságunkat felesleges 
kiemelnünk.

„Microsoft Office”A legtöbb 
önéletrajz sablonban szerepel 
egy olyan rész, ahol megadhat-
juk saját készségeinket. Sokan 
ehhez a részhez írják, hogy 
„Microsoft Office programcsa-
lád felhasználói szintű ismerete”. 
Sajnos napjainkban az Microsoft 
Office programok kezelése azon-
ban nem egy készség, hanem 
alapelvárás.”Nem tudom”A 
negatív szavakat és kifejezéseket 
szedjük ki az önéletrajzunkból. 
A lehetséges munkaadóink arra 

kíváncsiak, mi az, amit tudunk, 
nem pedig arra, hogy mit 
nem.”Hobbi” Elterjedt szokás, 
hogy az önéletrajzunkba beleír-
juk, hogy mi a hobbink. Semmi 
köze nincsen a szakmai képesí-
tésünkhöz, a jövőbeli munkánk-
hoz sem, így nincs értelme, hogy 
ezzel fárasszuk azt, aki elolvassa 
az önéletrajzunkat.

Az  elgépelt szavak soha ne 
legyenek az önéletrajzunkban. 
Kérjük meg valaki arra, hogy 
nézze át nekünk, hiszen egyetlen 
elgépelt szóval is sokat veszíthe-
tünk.

Több lehet a rokkant munkatárs

Közel 20 százalékkal csökkent 
az álláskeresők száma tavaly

Tiltott szavak, amit soha ne írjunk 
le az önéletrajzunkban

Kizárólagos magyar tulajdonban lévő és dinamikusan fejlődő cégcsoport  
munkatársat keres dunaújvárosi építőanyag kereskedésébe, 

építész műszaKi előKészítő
pozícióba

Feladatkör:
• Árajánlatok, költségvetések készítése
• Pályázati anyagok műszaki előkészítése
•  Mennyiségi számítások, árképzés-ártükör 

készítés
•  Műszaki tartalom meghatározása, 

alternatívák és észrevételek kidolgozása

elvárások:
• Szakirányú minimum középfokú végzettség
•  Azonos munkakörben szerzett minimum 

3 év szakmai tapasztalat 
• MS Office programok kiváló ismerete 
•  Nagyfokú önállóság, terhelhetőség, 

rugalmasság

Jelentkezés módja:
Magyar nyelvű, fényképes, részletes szakmai önéletrajz amely tartalmazza a fizetési 

igényt és a legkorábbi munkakezdés időpontját is. Az önéletrajzokat e-mailben várjuk a 
oorsolya@epduker.hu email címre, levél tárgya: építész előkészítő. 

Állás- Oktatás

50 felettiek  
az álláspiacon

50 felettiként sem kell attól 
tartani, hogy nehezebb a mun-
kakeresés: megfelelő hozzáál-
lással és odafigyeléssel hamar 
rá találhatnak a hozzájuk illő 
pozícióra! Az 50 felettiek 
szinte a legértékesebb szak-
emberek a piacon, hiszen 
olyan tudástárral rendelkez-
nek, amivel a piac többi sze-
replője nem. Ha megvan ben-
nük a kellő nyitottság, akkor 
egészen biztosan jól el tudják 
adni magukat egy állásinter-
jún. Nyitott gondolkodással, 
rugalmassággal és a tanulás-
ra való fogékonysággal köny-
nyebben lesznek sikeresek egy 
új karrierben.
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Hotel Kerpely felvételt hirdet  

szállodai recepciós  
munkakörbe:

a munkakör betöltéséhez szükséges:
- középszintű angol nyelvtudás szóban és írásban

- számítógép felhasználó szintű ismerete (Microsoft Office)
- kiváló kommunikációs képesség

Előnyt jelent:
- szakirányú idegenforgalmi, szállodai végzettség

- német vagy bármely idegen nyelv ismerete
- recepciós munkakörben szerzett tapasztalat

- HostWare program ismerete
Jelentkezési határidő: 2017. március 16.

Magyar és angol nyelvű önéletrajzokat  
a bellovits@uniduna.hu címre várjuk.

A Pannonia Ethanol Zrt. könyvelő munkakörbe keres új kollégát Európa legnagyobb ethanol gyártó 
üzemébe, amely a 2012-es gyárindulás óta folyamatosan bővül (a gyár teljes létszáma ma már több mint 
170 fő), és ahol a gyártás világszínvonalon zajlik. A vállalat célja, hogy megtalálja azon munkavállalókat, 
akik tudásukkal hozzájárulnak a folyamatos fejlesztésekhez és általuk a vállalat újabb sikereket érhet el a 
termelés és a minőség területén. A cég telephelye Magyarországon, Budapesttől 60 km-re Dunaföldváron 

található, a vállalat fő profilja az ethanol és az állati takarmánygyártás.

Jelenleg az alábbi pozícióba keresünk új munkatársat

Könyvelő
Elvárások:
•  Mérlegképes könyvelői 

végzettség
•  Minimum 2 év könyvelési 

területen szerzett tapasztalat
•  MS Office gyakorlati ismerete 

(Word, Excel)
•  Angol alapkommunikációs szintű 

nyelvtudás
•  Figyelem, segítőkészség
•  Precizitás, empátia, udvariasság
•  ERP rendszer ismerete

Feladatok:
•  Készletbeszerzések könyvelése
•  Nyersanyag leltárak időszaki 

és év végi leltározásában való 
közreműködés

•  Bejövő számlák könyvelése
•  Pénztár könyvelése
•  Nem magánszemélyekhez 

kapcsolódó költségek adóinak 
könyvelése, kigyűjtése

•  Felvásárlási jegyek megírása, 
összegyűjtése

•  Ad-hoc riportok illetve 
kimutatások készítése

Amit kínálunk:
•  Versenyképes juttatási csomag, 

béren kívüli juttatásokkal
•  Barátságos, fiatalos, dinamikus 

környezet
•  Kimagasló munkakörülmények
•  Munkavégzés helye: Dunaföldvár

Előny:
•  Termelő vállalatnál szerzett 

tapasztalat, Navision rendszer 
ismerete

Jelentkezés: Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük, 
küldje el magyar és angol nyelvű önéletrajzát fizetési igénnyel megjelölve 

az alábbi e-mail címre: hr@pannoniaethanol.hu.

AUTÓIPARI OPERÁTOR 
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

SZÁZHALOMBATTÁN!
FELADAT:
• Autóülések fém alkatrészeinek   összeszerelése
• Hegesztőrobotok, présgépek kezelése

Amit nyújtunk:
• VERSENYKÉPES BÉREZÉS
• BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK
• INGYENES CÉGES BUSZJÁRAT
• HOSSZÚ TÁVÚ, BIZTOS MUNKAHELY

E-mail: hr@toyoseat.hu
Telefonszám: 06/23-540-700

www.toyoseat.hu

CSOPORTOS  
TÁJÉKOZTATÓ

2017. MÁRCIUS 16.  
10.00 ÓRA
HELYSZÍN:

DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL
 DUNAÚJVÁROS,  

GAGARIN TÉR 1/A

Az állásinterjún az egyik leg-
egyszerűbbnek tűnő kérdés egy-
ben a legtrükkösebb is…

Az interjúztató nem arra 
kíváncsi, hogy a jelölt szem-
pontjából miért lenne előnyös, 
ha megkapná az állást, hanem 
arra, hogy a vállalat számára 
miért pont az illető lenne a leg-
ideálisabb. Az álláskeresők álta-
lában igen egyszerű okoknál fog-
va keresnek új állást: van mun-
kahelyük, de ott nem érzik jól 

magukat, karrierjükben fejlőd-
nének, magasabb fizetést sze-
retnének vagy munkanélküli-
ek. Felejtsük el az olyan választ, 
amely arra vonatkozik, hogy mi 
miért járnánk jól és miért létfon-

tosságú számunkra. „Én-közpon-
túak”, olyan információt közve-
tít a munkaadó számára, hogy 
kétségbeesettek és kiszolgálta-
tottak vagyunk. A nyerő jelölt 
nem az lesz, aki leginkább bizo-
nyítja, hogy mennyire „rászorul” 
a munkára, hanem az, aki meg-
győzi a HR-est arról, hogy a vál-
lalat céljait érti és értékeli, vala-
mint a cég aktuálisan megoldan-
dó problémájára képes lesz meg-
felelő választ adni.

Miért akarja ezt az állást? –hogyan reagáljunk rá?

TAJ-kártya helyett is 
jó lesz az e-személyi
Az EMMI 90 ezer kártyaolvasót 
szerez be, valamennyi egészségügyi 
dolgozó (kórházi orvosok, körzeti 
orvosok, gyógyszerészek, klinikai 
dolgozók) számítógépét olyan kár-
tyaolvasóval látják el, amely tudja 
olvasni az e-személyit. A taj-szám 
begépelése helyett a személyit kérik 
majd el, hiszen az tartalmazza a 
TAJ-kártyán lévő információkat.

A munkavállalót a napi mun-
kavégzés befejezése és a követke-
ző napi munkavégzés megkezdése 
között megillető napi pihe-
nőidő szabályai 2017. janu-
ár 1-jével némileg megvál-
toztak, szélesebb körben 
biztosítva ezzel a munka-
vállalók számára a regene-
rációhoz szükséges időt.

A napi pihenőidő  leg-
alább egybefüggő tizen-

egy óra, amelyet a munkáltatónak 

kell biztosítania. Azaz, a munkál-

tató kötelezettsége, hogy a mun-

kaidőt úgy ossza be, hogy a mun-
kavállaló számára legalább tizen-
egy óra megszakítás nélkül ren-
delkezésre álljon. A pihenőidő-
számítás során a munkavégzés 

befejezése és a következő 
napi munkavégzés kezde-
te közötti teljes időtarta-
mot figyelembe kell venni, 
azaz abba beleszámít pél-
dául a munkavállaló mun-
kába járáshoz felhasznált 
utazási ideje is.

Határt szabtak a túlórának

www.szuperinfo.hu
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Március 15 téren 88 m2-es üzlet 9 mFt.
06303851801.

TELEK

Építtetők figyelmébe! Kulcs csúszás-
mentes részén, az M6-hoz közel, 1,7
hektár földterület eladó. Ár megegyezés
szerint! Tel.: 06-25/251-937; 06-20/
4134-613.

Kulcs belterületén 650 m2-es üres telek
eladó. Vezetékes víz van. 100 m2-es
épület építhető. Ár: 550.000 Ft. Tel.: 06-
70/362-5456.

Sürgősen eladó 1270 m2-es telek a vá-
ros határán, 40 m2-es épülettel, ásott
kút, villany van. Irányár: 1,4 MFt, alku
képes. Tel.: 06-70/634-1582.

Kulcs, Hold utcában 800 m2 telek 24
m2 kis házzal eladó. Tel.: 06-20/9453-
670.

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

DUNAÚJVÁROS ÉSZAKI LAKÓPARKBAN
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:

87 nm-es, 3 szoba + nappalis, 1 szintes: 23,5 mFt
CSAK KÖLTÖZNI KELL!

CSOK 10+10 mFt LEHETŐSÉGGEL,
AKÁR LAKÁSBESZÁMÍTÁSSAL, AZ

ÁTADÁSIG TÖRTÉNŐ BENTLAKÁSSAL!

Csillagdombon 4 szoba + nappalis, 2 garázsos, sorházi
lakás, 350 nm-es saját kertrésszel! Irányár: 32 mFt
Békében 1 szobás garzonlakás 4,95 mFt
Belvárosi 106 nm-es, amerikai konyhás
+ nappali + 2 szobás egyedi fűtéses téglalakás: 22 mFt
3 szobás tégla a Barátságban: 8,5 mFt
Baracson 4 szoba + nappalis családi ház 17 mFt
Belvárosi 2 + 1 félszobás téglalakás: 13,5 mFt
Belvárosi 1. emeleti, erkélyes,
2 szobás téglalakás: 9,8 mFt

INGATLAN - HITEL

DÍJMENTES HITELÜGYINTÉZÉS!

Személyi kölcsönök, lakáshitelek,
állami támogatású hitelek.

A legjobb banki ajánlatok egy helyen!
06 30 685-0115

Nagyvenyim, Csaba utcában 801 m2

közműves építési telek eladó. Tel.: 06-
20/9453-670.

796 m2 telek eladó. Nagyvenyim-Baracs
között 20 m2 épülettel, villany, kútvíz
van. Érd.: 06-25/408-598.

Kisapostagon, a Zrínyi utcában, kiváló
fekvésű közműves építési telek eladó.
Tel.: 06-30/430-2564.

Dunaújvárosban, 6-os út és vasút kö-
zött telek eladó. Tel.: 06-20/939-1873.

Kiadó a Vasmű úton, 52 nm-es üzlethe-
lyiség. Érd.: 06-30/455-3900.

GARÁZS

Frangepán közben telek 24 m2-es ga-
rázzsal, szőlővel, gyümölcsössel, pincé-
vel (áram, vezetékes víz van) eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-30/385-
6005.

Vasmű főkapu mellett aknás, fűtött ga-
rázs eladó. Érd.: 06-20/569-3448.

Adony központjában teljes körűen felú-
jított, hőszigetelt, négyszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. Irányár: 20,5
mFt. Tel.: 06-30/900-5606.

Kisapostagon 100 nm-es, 2szobás,
összkomfortos családi ház 1200 nm-es
telekkel eladó. Érdeklődni: 06-70/360-
1411.

Dunaújváros-Újtelep Kölcsey Ferenc u.
50. szám alatt ház eladó. Érdeklődni:
Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 55.

Újtelepen családi ház eladó vagy
hosszú távra kiadó. Érd.: 06-20/480-
6060.

Újtelepen, „Szikra Bisztró” mögött csa-
ládi ház eladó. Ár: 26mFt. Tel.: 06-70/
623-38-46.

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

CSALÁDI HÁZ

Eladó Besnyőn egy két teljesen különál-
ló lakásból - házrészből - álló összköz-
műves családi ház, hozzá tartozó rende-
zett udvarral, kerttel, melléképülettek-
kel. Ár: 19MFt. Tel.: 06-30/315-0072.

Kulcson 3 szobás ház eladó vagy városi
lakásra cserélhető. Tel.:06-20/361-
9878.

Előszállási 2+fél szobás, összkomfor-
tos, jó állapotú családi ház bútorozottan
5,5 mFt-ért eladó, vagy egyszoba+étke-
zős lakásra cserélhető. Tel.: 06-30/289-
1370.

Dunaújvárosban modern családi ház
két garázzsal, +különálló kisházzal ela-
dó. Tel.:06-20-364-1090.

Rácalmás központjában családi ház el-
adó. I.ár: 13.750.000 Ft. Érd.: 06-20/
5374-391.

Mezőfalván gyönyörű családi ház lóis-
tállóval, telekkel eladó. Tel.: 06-70/657-
4657.

Eladó tégla, tetőteres családi ház, la-
kást beszámítunk. Érd.: 06-20/915-
7904.

Családi ház eladó Mezőfalván. Ugyanitt
esztergák, maró- és vasfűrészgép ela-
dó. Tel.:06-20/453-1667.

LAKÁS

Baracson ház eladó, 2 család részére is
megfelel. Érd.: 06-20/311-7669.

• Rómain 1 szoba+étkezős, III. emeleti, alacsony
rezsijű lakás; fix ára: 4,9 mFt
• Akció! Kis Tesconál 1,5 szobás, VI. emeleti, átlagos

állapotú lakás, kis rezsivel; irányára: 4,99mFt
• Latinovits utcában 1+3 félszobás, III. emeleti,

jó állapotú lakás; irányára: 11,49mFt
• Táncsicsban I. emeleti, gyönyörűen felújított

1,5 szobás, nagy konyhás, klimatizált álom
lakás; fix ára: 9,4 mFt
• Római körúton, magas földszinti 3 szobás,

teljesen felújított lakás, szigetelt házban,
buszmegálló közelében; irányára: 9,49mFt
• Vételre keresünk dunaújvárosi lakásokat,

tulajdonrészt is.

06-30-850-8000

Templomos-Baracson családi ház áron
alul eladó. Tel.: 06-20/390-2464.

Eladó Új Vasmű úton egy szoba étkezős
35 m2-es, másfél szobássá átalakított,
1. emeleti, teljesen felújított lakás. Ár:
6,99 mFt. Tel.: 06-20/465-2126.

Kisapostagi 90 m2-es, szigetelt családi
ház eladó. Tel.: 06-70/2394-684.

Békében, négyemeletes, szigetelt pa-
nelházban negyedik emeleti, kétszobás,
felújított lakás eladó. I.ár: 9MFt. Érd.:
06-30/7588-771.

Kisapostagon 3 szobás családi ház ga-
rázzsal, melléképülettel eladó, 2 szobás
lakást beszámítok. Tel.: 06-20/253-
7488.

Dunaújvárosban Hengerész utcában
egy szoba,étkezős 35 m2 lakás, Inters-
parhoz közel, 5,5mFt-ért eladó. Tel.: 06-
70/630-6406.Vasmű úti 1. emeleti, liftes, 2 szoba-

étkezős (3 szobássá alakítható) téglala-
kás eladó. Ár:11,8 mFt. Tel.: 06-30/
6314-482.

Béke városrészi 2 szobás, zárható elő-
terű, 53 m2-es lakás eladó közelben lé-
vő garázzsal együtt. Érd.: 06-20/9865-
813.

Széchenyi (Gorkij) utcában I. emeleti
kétszobás lakás eladó. Irányár: 8,5 mFt.
Készpénzesek előnyben! Tel.: 06-30/
686-8297.

Készpénzért lakást veszek.
06-30-850-8000

Batsányi utcai IV. emeleti, szigetelt, új
nyílászárós, egyedi fűtésű, klímás, 57
m2-es lakás eladó. Érd.: 06-30/826-
1301.

Békében, 3. emeleti, másfélszobás, át-
lagos állapotú lakás eladó. I.ár: 6,6MFt.
Érdeklődni esti órákban: 06-25/431-
034.

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Földszinti, 70 nm-es, nagy, 3+nappa-
lis, amerikai konyhás, átalakított lakás
eladó, családi házra cserélhető. Tel.:06-
20/347-7833.

Mezőfalva-Szőlőhegyen ház nagy te-
lekkel eladó. Tel.: 06-30/2283-170, 06-
25/788-802.

Vasmű úti felújított lakás azonnal köl-
tözhető állapotban eladó. Tel.: 06-30/
567-3355.

Martinovics utcában kétszobás, erké-
lyes lakás eladó. Ár: 6,2 mFt. Tel.:06-30/
957-1320.

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

Dunaújvárosi háromszobás lakás, nya-
raló, üzlet, garázs eladó. Érdeklődni:
macielelmiszer@gmail.com

Nagyvenyimen zártkert fürdőszobás
házzal eladó. Érdeklődni 18:00 óra után:
06-20/2546-073.

Dunaújvárosban 2 szobás lakást kere-
sek megvételre, sürgősen. Tel.: 06-30/
8586-198.

Kulcson, jó áron telek eladó. Tel.: 06-
30/2283-170, 06-25/788-802.

Dunaújvárosi lakást vásárolna magán-
személy tulajdonostól. Tel.: +36-30/
485-9505

KIADÓ INGATLAN

Dunaújvárosban, iparterületen három-
szobás lakás 3 WC-vel, fürdővel kiadó,
maximum 9fő részére. Parkolás az ud-
varban. 250.000Ft+ÁFA. Érd.: 06-30/
378-5478.

Gyermektelen házaspár keres különálló
lakrészt (albérletet) hosszútávra Duna-
újváros vagy vonzáskörzetében.Tel.:06-
30/548-37-95.

Bútorozott szoba kiadó nemdohányzó
hölgy részére.Tel.: 06-30/350-6721.

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

Kétszoba-hall, belvárosban, bútorozat-
lan, 48.000 Ft. Érd.: 06-20/440-5068.

ÜZLET, IRODA

Kiadó 51m2-es
üzlethelyiség
a dunaújvárosi Piac téren, május 1-jétől.

Érdeklődni:
30/686-43-87, 30/431-65-94

Dunaújvárosban 1000 m2-es,
targoncázható, salgópolcos

raktárépület a Verebély
úton április 1-jétől kiaDó.
06-20/231-8606
www.facebook.com/aver-Hellas-kft.

Dunaújváros, Budai N. A. úton, 177
m2-es bekerített telek, 103 m2-es fe-
lépítménnyel (jelenleg iroda/raktár) el-
adó. Érdeklődni: 06-20/433-1005.

Mezőfalva központjában, 50 m2-es
üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni: 06-
25-244-114-es telefonszámon.

Első emeleti 2+hallos téglalakás Marti-
novics utcában 8.000.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06-30/390-2235, 06-25/743-715.

Nagyvenyimen 2 szobás 90 nm-es lak-
területi lakás 17 MFt-ért eladó. Tel.: 06-
20/986-0996.

Szabadság utcában, III. emeleti, két-
szobás erkélyes lakás eladó. I.ár:
6,8MFt. Érd.: 06-30/565-8723.

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

és a facebookon!

CSOK, LTP, TELJESKÖRŰ BANKI ÜGYINTÉZÉS,
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY!

ELADÓ ÉS KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZERE!

Bocskaiban 35 m2-es tetőtér 5,5 MFt
Egyetemhez közeli 2 szobás tégla 8,5 MFt
Diófa u.-ban 2 szobás,
felújított tégla 5,3 MFt
Erdősoron 7.em., átlagos panel 6,3 MFt
Apáczaiban 2. em., 1,5 szobás
panel 6,9 MFt
Kassák L.-ban 1+3 félsz. panel 9,5 MFt
Vácin 2 szobás felújított 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
Obihoz közeli kis telek 2,6 MFt
Dunaújvárosban telek házzal 4,5 MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25MFt
Mezőfalván felújítandó ház 6MFt
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
Esze T. u. kétszobás, 2.em. téglalakás 8,4 MFt
Hajnal u.-ban 53 m2-es
felújított panel 7,8 MFt
Kulcson gyümölcsöskertben nyaraló 4,2 MFt
Fáy u.-on felújított 69 m2 panel 9,8 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás
modern ház 18,9 MFt
Egyetemnél, 68 m2-es 3 szobás,
tégla 13MFt
Szalkszentmártonban 3 szobás ház 7MFt
Vörösmartyban, 2 szobás tégla 8,9 MFt
Kiadó házak 10 főig Újtelepen 170 EFt
Keresünk eladó városi családi házat 20MFt

06-30-1818-942
Bocskain 1,5 szobás tégla lakás 6,5 MFt
Bocskain 5. em., 2 szobás lakás 7,2 MFt
Váciban 1. em., szép lakás 7,4 MFt
Újtelepen luxus családi ház 70MFt
Venyim végén nyaraló 2MFt
Rácalmáson családi ház 7MFt
Kulcson ép.telek 678 m2 1,5 MFt
Rácalmáson ép.telek 720 m2 4,8 MFt
Venyimen építési telek 800 m2 3MFt
Adonyban családi házak

5,75 MFt, 7,5 MFt, 12 MFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház 12,5 MFt
Mezőfalván 180 m2-es ház 14MFt
Mezőf. 178 m2 ház 4000 m2 telek 16MFt
Mezőfalván 100 m2-es ház 18MFt
Előszálláson 100 m2-es ház 4,8 MFt
Darusztm.on 85 m2-es ház 6,5 MFt
Soltszentimrén 85 m2-es ház 8MFt
Perkátán házak: 38 MFt, 18 MFt
Kulcs horgász köznél nyaraló 4,3 MFt
Kulcs Tavasz u. nyaraló 3MFt
Kulcs Hajós úti nyaraló 5,4 MFt
Kulcs, Kőris u.-ban nyaraló 1,6 MFt
Kulcs cs.házas nyaraló (hitelátváll) 7,5 MFt
Iváncsán 2 szintes 5 szobás ház 14,3 MFt
Rácalmáson ház cégnek kiadó 120 EFt

06-30-8678-662
Adonyban 3 szobás sorház 12,5 MFt
Békében 1+2 fél szobás 9MFt
Rácalmáson étterem 30MFt

06-70-6037-708

Vácin IV. emeleti, 57 m2-es, kétszobás,
erkélyes lakás eladó. Érd.:06-20/413-
4718.

Batsányiban háromszobás 100.000
Ft+rezsiért kiadó. Tel.:06-30/850-8000.

Apáczai Cs. J. út 5-7. szám alatt lévő
33 m2-es helyiség kiadó (volt tetováló
stúdió). Érdeklődni: 06-30/396-8168.

FÖLD, KERT

Kulcs, Virághegy, Csillagköz utában 250
négyszögöles zártkert eladó. Ásott kút,
vezetékes víz, áram, kis faház van. Tel.:
06-25/740-364.

Baracson a diós dűlőn 3400 m2 műve-
lésből kivont zártkert eladó! (kifüggesz-
tés nélkül megvásárolható) 20 m2-es
kisházzal. Érd.:06-20/462-5679.

INGATLANBÖRZE
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KVJMŰVEK ZRT.
Autóipari alkatrészgyártó vállalat

Keres megváltozott
munkaképességű személyeket

irodAtAKArítás
valamint

Könnyű fiziKAi munKárA
Bővebb információért a lenti

telefonszámon lehet érdeklődni
hétfőtől–péntekig 8.00–15.00-ig

Jelentkezés:
KVJ MŰVEK ZRT.

H-2421, Nagyvenyim KVJ Művek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/101
Mobil: 06-20/615-29-43
a.nanasi@kvjmuvek.hu

Környezetvédelmi vagy
gépészetben jártas,
végzettséggel rendelkező
munkatársat keresünk

dunaújvárosi munkahelyre.
Mérnöki végzettség előnyt jelent.

Jelentkezni önéletrajz
elküldésével a

munka.dujv@gmail.com
email-címen lehet.

Dunavarsányba azonnali
kezdéssel keresünk

Operátorokat
Folyamatos 12-órásműszakrendbe,
3 napmunka 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.

ÚJ LEHETŐSÉG!
Piacvezető pénzügyi cég

dunaújvárosi képviseletének
bővítéséhez,

agilis kommunikációs
munkatársakat keres.
Kiemelt fizetési lehetőség,

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

FIGYELEM!

Kiemelt bérezéssel,
magas szintű

technikát kezelni tudó

traktorosokat
felveszünk.

Jelentkezés a

0630/364-0504
telefonszámon munka-

napokon 8-16 óra között.

CLASMAN Kft.
gyakorlattal rendelkező
munkatársakat keres az
alábbmunkakörökre:

• izometriás (technológiai)
csőszerelő

• AWI hegesztő
• építésvezető
• épületgépész ajánlatkészítő.

Bővebb információ
a www. clasjob.hu oldalon.
E-mail: info@clasman.hu
Tel.: +36-25-744-935

Sörözőbe
pultoSt kereSünk.

Jelentkezéseket a
radvanyera@gmail.com

címre várjuk.

ÁLLÁST KÍNÁL

Temetkezéssel és sírkővel foglalkozó Kft.
egy főmunkaerőt

fizikai munkára felvesz.
B kategóriás jogosítvány szükséges.
Érdeklődi a 06-25/281-324 és a
06-20/510-0503 telefonszámon.

Mobiltelefon boltba
elsősorban szakképzett, műszaki
bbeeáállllííttoottttssáággúú, jjóó kkoommmmuunniikkáácciióóss

készséggel rendelkező
eladót felveszünk.

Jelentkezni lehet, fényképes önéletrajzzal
az info@vtelgsm.hu címen.

INGATLAN

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

Multinacionális cég keres automatizált technológiájához

KARBANTARTÓ VILLAMOS SZAKEMBERT
Munkavégzés helye: állandó/Dunaújváros
Követelmény: 1-2 éves gyakorlat a villamos hajtások

és PLC-s vezérlések területén
Iskolai végzettség: villanyszerelő, vill. berendezés szerelő

szakmunkás.
Amit kínálunk: barátságos munkakörnyezet

versenyképes jövedelem
cafetéria + prémium
utazási költségtérítés

Jelentkezéseket írásban várjuk önéletrajzi melléklettel az alábbi
e-mail címen:mozes.toth@boortmalt.com

Gipszkartonozásban, festési
munkálatokban, burkolásban
jjáárrttaass sszzaakkeemmbbeerreekkeett kkeerreessüünnkk áápprriilliissii

munkakezdéssel.
Önéletrajzokat az mdlk200@gmail.com

e-mail címre várjuk.

ÁLLÁST KERES

Ápolónő vagyok. Részmunkaidőben tel-
jeskörű ápolást, gondozást vállalok. Tel.:
06-30/730-5488.

Sifeko Kft. felvesz
CNC láNg és plazmavágógép keze
lőket, aCélszerkezeti lakatosokat,

miNősített hegesztőket.
Tel.: 06-20/942-1105, 06-20/416-3989

JÁRMŰVEK

Osztrák cég keres CNC-programozót
gyakorlattal, német nyelvtudással. Lak-
hatást biztosítunk Ausztriában. Jelent-
kezés: osterreichjob@outlook.com cí-
men szakmai önéletrajzzal.

TTuurruull
AAuuttóósszzeerrvviizz KKffttóóóóóó

Dunaújváros, Farkastanya
/Régi nagyvenyimi úton/

Tel.: 06-20/4777-350 • Nyitva: H-P: 8-17 óráig

✘ ÁLLAPOT-
FELVÉTELLEL
17.990 Ft!

✘ MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS,

✘ EREDETVIZSGA

✘
F
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✘ MŰSZAKI VIZ

Új-használt sport, túra, cross, super-
moto motorgumik eladók! Érd.:06-30/
617-8593.

96-os évjáratú Renault Twingó alku nél-
kül 250.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-20/
986-0996.

Németországi munkavégzésre, azon-
nali kezdéssel keresünk műszerészeket,
géplakatosokat gépek összeszerelésé-
re. Tel.:06-20/268-2020.

1999-es évjáratú Opel Astra, 1.4 Clas-
sic első tulajdonostól, frissen vizsgáztat-
va eladó. Érd.: 06-20/9865-813.

4 db 175/65 12 14 nyári gumi felnivel
eladó 40.000 Ft-ért. Érd.: 06-30/7036-
076.

Homlokzat hőszigetelőt, festőt, kőmű-
vest keresünk egész évi munkavégzés-
re. Bajkor 24 Bt. Érd.: 06-30/500-6795.

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

Multinacionális cég pénzügyi és számviteli
munkatársat keres dunaújvárosi munkahelyre

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzokat angol és magyar
nyelven a bruttó fizetési igénymegjelölésével a

gyongyi.vigh@boortmalt.com email címre várunk.

Elvárások: mérlegképes könyvelői végzettség, adózási
ismeretek, legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
felhasználói szintűWindows ismeretek, gyors,
precíz, megbízható, önálló munkavégzés,
angol nyelvtudás, jó kommunikációs készség.

Előny: eurós könyvvezetésben szerzett gyakorlat.

Amit kínálunk: szakmai kihívást jelentő, változatos
munkakör; versenyképes jövedelem,
kedvező juttatási rendszer.

6 fős autóval segédmunkást keresek.
Tel.: 06-30/254-9206.

Belvárosi szépségszalonba
fodrász és masszőr
kollégákat keresünk. Tel.: 06-20/9728-697

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
Tel.:06-30/334-5262.

Multinacionális cég keres automatizált technológiájához

MALÁTA GÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAT
Munkavégzés helye: állandó/Dunaújváros
Követelmény: termelésben szerzett 1-2 éves gyakorlat
Iskolai végzettség: villanyszerelő, lakatos szakmunkás.
Amit kínálunk: barátságos munkakörnyezet

versenyképes jövedelem
cafetéria + prémium
utazási költségtérítés

Jelentkezéseket írásban várjuk önéletrajzi melléklettel
az alábbi e-mail címen: gyorgy.basa@boortmalt.com

KVJMűvek ZRT.
Autóipari alkatrészgyártó vállalat

TársAdAlombizTosíTási
és bérügyinTéző

munkatársat keres

Elvárások:
- Szakirányú, TB és Bérügyi végzettség
- MT naprakész ismerete

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
- Nexon bérprogram ismerete
- Legalább 2 év hasonló területen szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
- Versenyképes bérezés
- Munkába járás támogatása
- Cafateria juttatás

Jelentkezés:
KVJ Művek ZRT.

H-2421, Nagyvenyim KVJ Művek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102
Mobil: 06-30/402-27-22

A fényképes, szakmai önéletrajzokat a
human@kvjmuvek.hu
e-mail címre várjuk.

Az ELCO-Power Kft.
felvételt hirdet,

PÁLYAKEZDŐ
VILLAMOSMÉRNÖK

pozícióba.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Villamos- vagy gépészmérnöki végzettség
• CAD szoftverek (EPLAN,WSCAD, AutoCAD)
ismerete
• Angol és / vagy német nyelvismeret szóban
és írásban

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Hardver és elektronikai tervezői készség
• Fejlesztői munka iránti érdeklődés
• Gyakorlatias beállítottság, kézügyesség

Amit kínálunk:
• Önálló, kreatívmunkavégzés, gyors szakmai fejlődés
• Versenyképes jövedelem
• Fiatalos, támogató és inspirálómunkahelyi légkör
Partnereink a piac kiemelkedő résztvevői:

Siemens, Schneider, Opcon
Jelentkezését magyar és angol / német
nyelvű önéletrajz és motivációs levél
elküldésével a zoltan.gallai@elco.hu és
info@elco.hu e-mail címekre várjuk.

Max Power Műszaki Áruház
eladómunkatársat

keres.
Jelentkezni személyesen,

önéletrajzzal az áruházban lehet.
Cím: belső Park Center

A FERROBETON Zrt. Dunaújváros
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Minőségellenőr,
TerMékfelelős

Feltétel: magasépítő középiskolai,
vagy technikusi végzettség

Jelentkezni:
25-887-002, gallaine.ildiko@ferrobeton.hu

Dunaújvárosi alternatív iskola
kiemelt figyelmet igénylő,

6-10, 10-14, 14-22 éves korú diákookk

neveléséhez,
oktatásához keres

az alábbi kritériumokkal rendelkező

kollégákat:
• gyermekközpontú, az ifjúság és a jövő
iránt elkötelezett
• képes váratlan helyzeteket megoldani
• módszereiben kreatív, rugalmas
• képes magáévá tenni, azonosulni
és elköteleződni a„Penteleiség’’
szellemiségével
• van saját hobbyja és jövőképe
• szociálisan érzékeny, magas érzelmi
intelligenciával rendelkezik.

2017. augusztusi kezdéssel.
Tájékozódhat:

www.penteleiszakkepzo.hu
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal és

motivációs levéllel
a pentelei.szakkepzo@gmail.com címen.
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REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

TAKARÍTÓ KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK!

Érd.: +3670/4260305

Két műszakos
munkarendbe, takarító
kollégákat keresünk
külső/belső területek
takarítására és

rendbetételére. Móri
munkavégzés, azonnali

kezdés.

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Dunaújvárosban
március 11-én.

Pénzes Frigyes
iskolavezető

AMINŐSÉG

Autósiskola
2400, Dunaújváros,

PPiac tér I. Szolgáltató ház 108.

Tel:06-70/614-2984
www.stopsuli.extra.hu

fny
sz:2

104
8-2

007

Fissítőmasszázs: 06-20/255-3204.

Technológiai csőszerelésben
és lakatosmunkákban jártas

KOLLÉGÁKAT és
AWI HEGESZTŐKET
keresünk változómunkaterületre.
Elvárás: több éves tapasztalat.
CsőszErElő: pályakezdő is lehet,

szakmunkás
bizonyítvány szükséges.

Tel.: 06-70/638-0087
06-70/425-7569

Hajfestés. 06-20/255-3204.

Dunaújvárosbanműködő cég keres
megváltozott

munkaképességű
munkavállalót

udvaros
munkakörbe.

Jelentkezni önéletrajzzal
„udvaros” jeligére a Szuperinfó

szerkesztőségbe kérjük

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

RÉSZLET FIZETÉS!
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) AblAkfelújítás

 06-20/224-1772

perfekt-mór bt.
www.perfektajto.hu
Kötetlen tanácsadás és felmérés!

 hőszigetelt
üveg beépítés
és csere

 új gumi-
szigetelés,
csere és
beállítás

Székesfehérvári üzembe azonnali kez-
déssel, egy műszakos munkarendbe,
határozatlan szerződéssel keresünk
hosszú távra betanított munkára mun-
katársakat. Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a textradekft@gmail.com e-
mail címen, vagy telefonon a 0620/
8096442-es telefonszámon lehet

VÉD-SZ Kft.
létesítményi tűzoltósága

híradó ügyeletesi
állásba keres munkavállalókat.

Szükséges jó kommunikációs készség,
középszintű számítógépes ismeret.
előny: 40 órás tűzoltó tanfolyami

végzettség, érettségi.
Önéletrajzokat március 16-ig, a
tuzolto974@gmail.com

e-mail címre kérjük.

OKTATÁS

Előre gyártott vasbeton termékeket
gyártó céghez

elektródávalhegeszteni
tudó lakatos

szakembereket keresünk paksi
munkahelyre. Érd.: 06-30/821-2717

Százhalombattai betongyár
keres C kategóriás

jogosítvánnyal rendelkező
munkatársakat.

Tel.: 06 70 408 0897

SzarvaSmarha telepre
állatgondozókat

felveSzünk.
Jelentkezés a 0630/364-0504
telefonszámon munkanapokon

8-16 óra között.

Gyümölcsfák
metszéséhez

kertészt keresek.
Jelentkezés a 0630/364-0504

telefonszámonmunkanapokon
8-16 óra között.

A 20 éve működő Baurex-T Kft.
felvételre keres gyakorlattal rendelkező
• 2 fő kőművest • 2 fő festőt

• 2 fő segédmunkást
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent!
Jelentkezni: Dújv., Barátság út 5. fszt. 1.,

vagy 25/500-015.

Azonnali munkakezdésre
LAKATOSOKAT
keresünk heti fizetéssel!

Érd.: hétköznap 09.00-16.00 között,
+36-70-316-1395

Mérnök tanár matematika korrepetálást
tart közép-és főiskolások számára fan-
tasztikusan jó áron. Tel.: 30/267-0741.

VILLANYSZERELŐ
munkatársakat keresünk.

Lehet pályakezdő is.
Fényképes önéletrajzokat a

zoltan.balazs@elco.hu és info@elco.hu
e-mail címekre várjuk.

zoltan.gallai@elco.hu és info@elco.hu

Számvitelből felkészítést vállalok. 06-
30-447-6754.

Rajzról olvasni tudó szerkezetlakato-
sokat, hegesztőket keresünk fejér
megyei telephelyünkre. Szakmai ta-
pasztalat feltétel, szakmunkás bizo-
nyítvány nem szükséges! Előleg, uta-
zás, szállás megoldott. 06-30/830-
5916.

Targonca,- földmunka- és
emelőgép OKJ-s tanfolyamok
indulnak Dunaújvárosban!

Érd.: 06-20/263-7429 vagy
foldmunkagepkezelo@gmail.com

Azonnali kezdéssel, fizikai munkára
férfi munkaerőt keresünk, három mű-
szakos munkarendbe! Versenyképes
fizetés, béren kívüli juttatások. Mun-
kavégzés helye: Pusztaszabolcs. Je-
lentkezni: 06-25/517-773 telefonszá-
mon lehet.

Keresünk alternatív iskolába német,
magyar, történelem, matematika, fizika,
kémia, földrajz, biológia, testnevelő sza-
kos középiskolai tanárt. Portfólió nem
elvárás. Jelentkezés szakmai önélet-
rajzzal, motivációs levéllel:
pentelei.szakkepzo@gmail.com

Építőipari Kft. B kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező kőműveseket és se-
gédmunkásokat keres azonnali kezdés-
sel. Érdeklődni: munkanapokon 8-16
óráig a 30/939-7218 telefonszámon le-
het.

Vasas szakmában jártas embereket
keresünk (lakatosokat, hegesztőket)
Dunaújvárosba. Jó kereseti lehetőség!
Tel.: 06-20/931-8675.

Dunaferr területén működő cég keres
gépszerelő, gépszerelő segéd és au-
tóvillamossági munkavállalókat. Érd.:
06-25/584-822 .

Térkövezésben jártas segédmunkást
keresek kiemelt bérezéssel. Tel.: 06-20/
9346-636.

Dunaújvárosi munkára festőket és
ügyes kezű segédmunkásokat kere-
sünk. Akár másodállásban is! Tel.: 06-
30/377-6799.

Dunaújvárosi karosszériás műhelybe
karosszéria lakatost felveszek, akár
azonnali kezdéssel. Fizetés megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/378-5478.

Túlméretes szerelvényre keresünk gya-
korlattal rendelkező gépkocsivezetőt.
Tel.: 06-30/9569-329.

Segédmunkások jelentkezését várjuk
dunaújvárosi és városkörnyéki munká-
ra. Jelentkezni a 06-70/392-8149-es
telefonszámon lehet.

Lakatost felveszünk. Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal: info@pkc.hu, vagy
személyesen: Dunaújváros, Petőfi u 87.

B kategóriás jogosítvánnyal kenyérszál-
lításra gépkocsivezetőt felveszek, vasas
szakma előny. Tel.: 06-30/3392-321.

Vasbetonszerelőket keresek ausztriai
munkára. Hosszútávra. Tel.: 06-30/724-
2701.

Pultost keresek! Érdeklődni: 06-20/
258-2851.

Lakatost, lakatos csapatot, csőszerelő-
ket keresünk. Tel.: 06-30/2135-047.

Csőszigetelőket és segédmunkásokat
felveszünk. Tel.: 06-20/322-3978.

Bécs és Bécs környéki munkavégzésre
keresünk németül beszélő kőművese-
ket, hőszigetelőket, gépi vakolókat! Je-
lentkezni: scheidlep@gmail.com

5 fő segédmunkást keresek. Tel.: 06-
30/254-9206.

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

Szakács munkatársat keresünk!
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
alábbi e-mail címen:
opiumfructkft@gmail.com

Építőipari Kft. keres ácsokat és se-
gédmunkásokat. Tel.: 06-30/351-
5720.

SZOLGÁLTATÁS

TV jaVíTás!
Bármilyen típusú készülék javítását

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

www.katicamanikur.hu
Akciók a holnapon!
Kovács Katalin

Pedikűr, manikűr, műköröm
Itely Szalon Dújv., Római krt. 9/C

Bejelentkezés: 70/317-0359

SMINKTETOVÁLÁS
porhatású, satíros technikával: 18 000 Ft.
Farkas Zsuzsa kozmetikus 06-30/715-4425

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

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

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

Kőműves, festő és egyéb felújítási
munkákat vállalok. Tel.: 06-70/882-
1160.

Mindenfajta vízszerelési munkát, zu-
hanyfülkék kialakítását vállalom. Tel.:
06-70/317-4305.

Tetőjavítás, tetőátrakás, kúpkenés, ké-
ménybádogozás, ereszcsatorna, szél-
deszka csere. Tel.: 06-30/713-1495

CSŐSZERELŐT és CSŐSZERELŐ
SEGÉDMUNKÁST, LAKATOST és

LAKATOS SEGÉDMUNKÁST, HEGESZTŐT
keresünk.

Jelentkezni: 06-20/318-8883,
eucoro@t-online.hu

ATTA TRANS FuvARozó KFT.

KAmioNSoFőRöKeT
keres nemzetközi fuvarfeladatokra.

elvárás: érvényes „e” kategóriás jogosítvány,
PÁv i., PÁv ii., vagy PÁv iii. igazolás, érvényes

belföldi és nemzetközi árufuvarozói igazolvány, vagy
GKi igazolvány, digitális gépjárművezető kártya.
önéletrajzokat az info@attatrans.hu

e-mail címre várjuk.
Tel.: 25/739-705.

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

Hőszigetelő üveg beépítés.
Konyhabútor gyártás, javítás.

Gázszellőző kivágás.
06-30/355-7590

Dunaújvárosi üzembe
férfi segéDmunkásokat

keresünk nappali
munkavégzésre. Heti fizetés!
érd.: hétköznap, 9-16 óráig,

06-70/316-1395

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

LAPOSTETŐ VÍZ-ÉS HŐSZIGETELÉSE

PROFSZIG-BAU KFT. 06 30 9535-709
www.profszigkft.hu • profszigbaukft@gmail.com

LAPOSTETŐ VÍZ-ÉS HŐSZIGETELÉSE
– a legkorszerűbb anyagok
– 10-15 év garancia
– folyamatos akciók
– ingyenes felmérés és árajánlat készítés
– 20 év cégvezetés

ÁLLÁSBÖRZE
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HANGSZER

Használt, megúnt, régi hangszereket
veszek. Tel.:06-20/233-7383.

BOLHAPIAC

Gáztűzhely 30.000Ft, harmónika ajtó
10.000Ft, forgós szék 5.000-8.000Ft,
szőnyegek 5.000-20.000Ft, szabadidő
ruhák (M-XL) 7.000Ft, ventillátor 5.000-
10.000Ft, Dormeo matrac 15.000-
20.000Ft, éjjeliszekrény 5.000-8.000Ft,
gardróbszekrény 10.000-12.000Ft, zsí-
rosbödön 5.000-8.000Ft. Tel.:06-20/
391-8527.

Eladó: 2db ágyneműtartós heverő
8.000Ft/db, elemes szekrénysor
22.000Ft, 120 l-es Gorenje hűtő
8.000Ft, kerámia lapos villanytűzhely
szekrénnyel 40.000Ft, jó állapotú csap-
talep mosógatótálcával kompletten
10.000Ft, Samsung 80‘ színes TV
5.000Ft. Érd.: 06-30/654-3161.

Eladó egy alig használt 2 személyes
felfújható gumikajak (361*76*47 cm).
Evezőkkel. Ár: 12000 Ft. Érd.: 06-20/
976-1471.

Iroda bútorok fantasztikus áron, minden
darab 1000 Ft. Támlás szék 200 Ft/db.
Tel.: 30/336-5430.

Eladó 5,5LE Rotakapa és újszerű álla-
potú prés 60.000 Ft-ért. Tel.:06-20/
915-7904.

GONDVISELÉS

Keresek olyan idős embert, akinek
nincs családja. Lehet szó eltartási szer-
ződésről. Keressen bizalommal! Tel.:
06-70/285-1005.

Masszázs: 06-20/954-8679.

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

Egyedül van? Gondját viselem. Tel.:
06-70/657-4657.

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!

KÖNYVELÉS!
Vállalkozások teljeskörű

könyvelése, bérszámfejtése,
adóbevallások és
mérlegkészítés.

Vasmű út 39. (Csillagház)
III. em. 309. szoba

25/504-050, 30/9405-143

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

Dunaújvárosban
és környékén!

ÁLLAT

110-130 kg közötti biotartásból
hízók eladók.
Ára 550 Ft/kg. Tel.: 06/70/385-1151

24 hetes szabad tartású tojótyúkok ela-
dók, ingyenes kiszállításssal.Tel.: 06-
30/712-3342.

PARTNERT KERES

Dunavecsén ápolt hölgy ismerkedne.
Tel.: 06-20/483-2861.

Paradicsomleves

Babgulyás

Csokival töltött
fánk
Finomfőzelék na-
túr sertés szelet
Csirkemell Orly
módra, rizi-bizi
Galuska, gomba-
pörkölt
Rakott karfiol

Brassói aprópe-
csenye
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720
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735
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880

380

505

650

710

785

680

790

880

380

515

650

710

815

730

770

875

38000

51555

71555

69555

82555

68000

71555

83000

Burgonyagombóc
leves
Májgaluskaleves

Káposztás tészta

Sárgaborsó főzelék,
sertéspörkölt
Rántott velő, tartár-
mártás, párolt rizs
Zöldséges rakott
tészta füstölt sajttal
Mexikói sertésragu,
párolt rizs
Magyaros sertésszelet,
sült burgonya karika

Csontleves
csigatésztával
Székelygulyás

Túrós palacsinta
vaniliasodó
Tökfőzelék,
sertéspörkölt
Kijevi csirkemell,
párolt rizs
Rántott brokkoli,
tartármártás, rizs
Pacalpörkölt,
főtt burgonya
Grill csirkemellfilé,
tésztasaláta

Lebbencsleves

Marhagulyás leves

Bolognai spagetti

Paradicsomos burgo-
nyafőzelék, vagdalt
Rántott pulykamell,
petrezselymes burgonya
Fokhagymás tejföllel,
tócsni,reszelt sajt
Erdélyi rakott
káposzta
Harcsapaprikás
galuska

2017. 11. hét
03. 13.-03. 17.
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GÉP, SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt,
CO hegesztőt, műszerészesztergát, ma-
rógépet, kompresszort, invertert, kis gé-
peket. Érd.:06-70/624-5475.

EGÉSZSÉGÜGY

TOPFORMA tavaszra és nyárra. Fo-
gyózz sikeresen a költségeit pedig
szerezd vissza. ÉRDEKEL?
06302452974.

LeLkigondozás, éLetmódtanácsadás
stressz – gyász – feszültség

06-30-/931-4172

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

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

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

Víz-, fűtésszerelés.
Karbantartási és

biztosítási munkák.
06-30/6300-818

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval.
Ár: 18.900Ft/7éj. Tel.:06-20-464-0631;
www.jazminapartman.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

Garanciával!
06-20-3625-817

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

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

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

Tel.: 06-70/667-3958

Vagyonvédelmi vállalkozás
vállalja telephelyek, építkezések

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

06-20-9-732-172

Duguláselhárítás
bontás nélkül. Garanciával.
Hétvégén és vidékre is!
Víz-, fűtésszerelés.

,,GYÖNGY
,,
ÜVEGEZÉS

KÉPKERETEZÉS
30/253-6054
25/412-415

Béke tér 3. (Depo udvar)
 KÁRPITOSMUNKÁK

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

ZÁRSZERELÉS, JAVÍTÁS,
HEVEDERZÁRAK!

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

Palatető bontásnélküli felújítása színes,
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/
229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu

VEGYES

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

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!

SÍREMLÉK
AKCIÓ
2017. június 30-ig
Kétszemélyes síremlék

300 000 Ft-tól
Egyszemélyes síremlék

200 000 Ft-tól
Borostyán Tóth Kft.

Dunaújváros, Temető u. 45.
Tel.: 25/281-324, 20/510-0503

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

Sóder, kavics, sárga homok, salak,
beton, fekete föld, tűzifa,

fehér murva, sziklakerti kő és
szóródó anyagok szállítása,

bármilyen földmunka 1-24 tonnáig.
06-30/9564-676

Asztalos munkák! Konyhabútorok,
beépített szekrények készítése! Bejá-
rati ajtók lambériázása: 06-30/437-
7775.

Eladó egy úszómedence, pázsitra te-
raszra vagy fedett helyre telepíthető. Ez
egy Amazonas Sand 5,5*3,0*1,2 m-es
fémvázas, komplett műanyag medence
szett. 3 éves, megkímélt tartozékokkal
együtt. Ára: 250.000 Ft. Érd.: 06-30/
6364-938.

Birkacsengőt, lócsengőket, marhako-
lompokat, juhászkampókat, pitykéket,
tanyaberendezéshez régiséget, hagya-
tékokat vásárolok. Érd.: 06-30/979-
9529.

Bádogozás (ereszcsatorna, fedések,
díszműves munka) egyéni igények sze-
rint! Érd.:06-70/582-3022. 06-30/337-
3743.

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

Vásárolnék: előszoba falat, gardrób-
szekrényt, kétszemélyes kanapét. Tel.:
06-30/924-1820.

Kárpitos. Bútoráthúzás, javítás! Nagy
szövetválaszték, szállítást megoldjuk.
Ingyenes helyszíni felmérés. Érd.: 06-
20/3421-703

KF 60-as gázbojler és Lampart 50-es
gázkonvektort vennék. Tel.:06-30/395-
8670, 06-78/437-691.

Fuvarozás, költöztetés.
Tel.: 06-30-883-0279.

Költöztetés
06-30/877-0488

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

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

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

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

Festés, mázolás, tapétázás, takarí-
tás. Precíz munka rövid határidővel!
Tel.: 06-30/933-1010.

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

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

Festés, mázolás, tapétázás, szalagpar-
kettázás fóliázással, precízen, olcsón,
gyorsan, garanciával! 06-30/256-6287

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

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén
is. Nyugdíjaskedvezmény! Ingyenes hi-
babejelentés: 06-20/348-6218.

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

Szociális gondozó vállal idősgondozást,
Előszállás és környékén. Tel.: 06-70/
6223-225.

Kádfényezés beépített állapotban, garan-
ciával! Tel.: 06-20/9262-060;
www.kadfenyezes.com Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 06-20/

366-7108.

Redőny javítás készítés hétvégén is!
Tel.: 06-70/455-4655.

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

Gázkészülékek javítása! Tel.:06-20/
9392-505.

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

Hévízi üdülés (04.15.-04.22.-ig) félá-
ron! Érd.:06-20/9-392-505.

Fűkaszálás, bozótirtás! Tel.: 06-70/
320-5174.

Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-
lalok. Érd.: 06-30/559-7815.

10 komoly fogynivágyót keresek. Tel.:
06-70/303-3996.

Szőnyegpadló, PVC, parketta lerakás,
csiszolás. Érd.: 06-30-984-7778.



16 2017. március 10.

Állás- 
hirdetések
a 8., 9., 10., 11., 13. 
és 14. oldalon

RETRO Pince
Zártkörű, családi, baráti, céges 
rendeZvényekre kiadó.
Dunaújvárosban, a Dunafitt mellett, ingyenes 

csocsó és darts használat!
gál yvette +36-30-9910-655

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

Az Alibi Pizzéria
gyakorlattal rendelkező

felszolgálót és beugrós 
felszolgálót keres

Érdeklődni: 30/6401-784

Gyakorlattal rendelkező
bérszámfejtőt

azonnali kezdéssel felveszek, 
makrodigit program ismeret, 
könyvelői végzettség előny 

goldi74@freemail.hu

Üzleteinkben hosszú nyitva tartással 
várjuk Önöket!

Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 32. és
Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/B
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Dunaújvárosban a 
második üzletünket, a 

táncsics u. 3/B sz. alatt! 

Pick sertés párizsi 1kg

1299 Ft

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS


