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Dunaújvárosban először! 

YOUNG LIVING 
esszenciális illóolajok. 

Közérzet javító  
szolgáltatás a különleges 
„RAINDROP” technikával. 

Időpont egyeztetés: 
+36 70 608 6002

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

Kínálatunkban megtalálhatóak személygépkocsik, 
mikrobuszok, kis tehergépkocsik.

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

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

+36

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.: 20/9116-402 web: www.floranet.hu

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

NAPI AkcIóINk:
március 17–23-ig

Görög narancs:  

199 Ft/ kg

Csiperke gomba:  

499 Ft/ kg

Jégsaláta:  

199 Ft/ db 

22 éves szakmai tapasztalat.

Álláskeresők figyelmébe ajánljuk
Állás ajánlatok az 5., 6., 7., 9. és 10. oldalon

2+1 apróhirdetési akció!
2017. március 20-án és 21-én, hétfőn és kedden két hirdetés áráért hármat adunk!*

Az akció részleteiről tájékozódjon szerkesztőségünkben (Dunaújváros, Vasmű út 35.)
*Az akció kizárólag lakossági apróhirdetésekre vonatkozik.
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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
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

Aktuális

KÖZÉRDEKŰ

Vajda Etelka
Mindig elolvasom a Dunaújvárosi Szuperinfót. Érdekelnek a hirdetések, kedvelem az olvasmányosabb 
anyagokat is, melyek azok számára is szimpatikussá teszik a lapot, akik csak olvasnivalót keresnek 
benne. Lehetne bővíteni a repertoárt rejtvényekkel és olyan köszöntős hirdetési blokkal, melyben név-
nap, házassági évforduló alkalmából lehetne üdvözletet küldeni szeretteinknek, ismerőseinknek. 

 2017-ben a tavaszi óra-
átállítás március 26-án, 
vasárnap lesz, amikor is 
hajnali 2 óráról 3-ra kell 
átállítani az órákat.
Kezdetben csupán azért javasol-
ták a nyári időszámítást, mert a 
napfényes órák magasabb száma 
miatt energiát lehet vele megta-
karítani. Használata azonban 
más előnnyel is jár. Az egy órával 
hosszabb természetes világítás 

előny mind-
a z o k n a k , 
akik iskolai, 
munkahelyi 
t e v éke ny -
ség után a 
szabadban 
szerveznek 
programot, strandolnak, hétvé-
gi telkükön, családi házuk kert-
jében dolgoznak.
Kritikusai szerint ezek az előnyök 
nem feltétlenül valósak, például 

a fogyasztói társadalomban egyre 
jobban elterjedő légkondicioná-
lók a több napos óra miatt több 
energiát emésztenek fel a világí-
táson megtakarított energiánál. 
(Forrás: agraroldal.hu)

A korábbi gyakorlattól eltérően 
megváltoztak a taj-kártya, EU-kár-
tya, valamint a családok otthonte-
remtési kedvezményének, illetve 
otthonteremtési kamattámogatás 
(csok) igénybevételéhez szükséges 

hatósági bizonyítvány kiállítására 
vonatkozó illetékességi szabályok. 
2017. január 1-jétől kizárólag Fejér 
megye területén lakóhellyel rendel-
kezők kérhetik a fenti dokumentu-
mok kiállítását a Fejér Megyei Kor-

mányhivatal Székesfehérvári Járá-
si Hivatalának Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási Főosztály 
Egészségbiztosítási Osztályától sze-
mélyesen, postai úton vagy a kor-
mányablakokon keresztül.

2012. június 28-án az ENSZ köz-
gyűlése kinyilvánította: „A boldog-
ság keresése az emberi lét egyik 
alapvető célja.” 
„ A boldogság érzése az egyetlen 
olyan narkotikum, ami egészséges. 
A boldogság keresése a legfonto-
sabb motiváció az ember éle-
tében. Hajszoljuk, kutat-
juk, megoldásokat 
keresünk, ideoló-
giákat gyártunk 
arra, hogy miért 
vagyunk boldo-
gok, vagy bol-
dogtalanok. Nél-
küle félembernek, 

gépnek érezzük magunkat. Képe-
sek vagyunk belehalni hiányába. 
De a boldogságba, annak ész nél-
küli hajszolásába is…”
„Fontos, és igen nagy feladata éle-
tünket, napjainkat valóban boldog-
gá tenni, vagy észrevenni az apró 

örömöket. Ám ami ennél 
is fontosabb és nehe-

zebb, tegyünk bol-
doggá másokat. 
Családunkat, 
ismerőseinket, 

ismeretleneket.” 
(Forrás: bien.hu)

Felkészülés a tavaszi óraátállításra

A megyében élőknek állít ki hatósági 
bizonyítványt a járási hivatal

A boldogság világnapja -
március 20.
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Kikapcsoló
RECEPT

Feltét:
Cukkinis kölesfasírt
Hozzávalók 4 
főre: 
1 db (40 dkg) 
salátacukkini, 6 
evőkanál zsem-
lemorzsa, 30 
dkg (főtt) kö-
les, 1 evőkanál 
bazsalikom, 4 
evőkanál olíva-
olaj, 2 gerezd 
fokhagyma, 1 
db vöröshagyma, 1 db tojás, ízesítéshez só, 
tarkabors
Elkészítés:
A hagymát kis kockákra vágjuk. A cukkinit le-
reszeljük. A fokhagymát is finomra reszeljük. A 
serpenyőt előmelegítjük, felmelegítjük benne az 
olajat, a hagymát megfonnyasztjuk rajta. Hozzá-
adjuk a lereszelt cukkinit és megpároljuk. Bazsa-
likommal, sóval, borssal ízesítjük, beletesszük a 
fokhagymát, főzzük 2 percig. Ha kész, összeke-
verjük a főtt kölessel, majd hozzáadjuk a zsem-
lemorzsát és a tojást. A masszából kis golyókat 
formázunk és szilikonos vagy kivajazott fém 
muffinformában tesszük, 180 fokon kisütjük - 
nagyjából 40 perc alatt. Citromos-olajos öntet-
tel leöntött zöldsalátával kínáljuk.

Desszert: 
Gyümölcsös kölesfelfújt
Hozzávalók 4 személyre:
1 bögre megmosott köles, 3 bögre tej, 6 dkg 
vaj, 2 egész tojás, 1 evőkanál vaníliaesszen-
cia, 1 citrom reszelt héja, 4 evőkanál barna-
cukor vagy méz, 10 dkg mazsola, 1 teáska-
nál sütőpor, 15 dkg apróra vágott friss, vagy 
aszalt gyümölcs, 10 dkg mandulaforgács (el-
hagyható), csipet só, vaj a kikenéshez
Elkészítés: 
Különválasztjuk a tojások sárgáját és a fehér-
jét. A sárgáját habosra keverjük a vajjal és a cu-
korral, a fehérjéből csipet sóval kemény habot 
verünk. A tejben megfőzzük a kölest. A hozzá-
valókat – a mandulaforgácson kívül – összeke-
verjük egy nagyobb tálban, beledolgozzuk a va-
jas tojássárgáját, és óvatosan beleforgatjuk a 
keményre vert habot. Vajjal kikent tepsibe vagy 
sütőtálba öntjük. A tetejét meghintjük mandulá-

val,  majd  200 
fokra előme-
legített sütő-
ben 40 per-
cig sütjük. 
Kínálhatjuk 
kompóttal, 
dzsemmel, 
gyümölcsös 
öntettel. 

Balla Attila festőművész 
Retrospektív kiállítása  Kortárs Művészti Intézetben lehetőséget teremt arra, hogy mind 
a szakma, mind a közönség átfogó képet kapjon a művész munkásságáról. A tárlaton a 
különböző alkotói periódusokat fémjelző művészi törekvések éppúgy felfejthetővé vál-
nak, mint Balla piktúrájának változatlan és a mai napig meghatározó karakterjegyei.

TAVASZI HASZNÁLT RUHA VÁSÁR!
Helyszín: Dunaújváros,MMK (Munkásműv.központ)

Időpont: 2017. Március 21. (kedd) 8-16 óráig
Folyamatos árufeltöltés, egész nap megújuló árukészlet!
Svájci-Angol márkás női, férfi pólók, tavaszi fölsők, ingek, 

blúzok, szoknyák, farmernadrágok, divatos női kosztümök, blézerek
Ár: 1 db 300 Ft, 4 db 1000 Ft!

Bébi és gyerekruhák Ár: 200 Ft/db !
Tavaszi kabátok Ár: 700 Ft/db !

Övek, kendők, plüssök, táskák Ár: 100 Ft-tól/db !
Cipők (női, férfi, gyerek)   Ár: 800 Ft-tól/pár

Várunk minden kedves vásárlót!

Kos - Ezen a héten Merkúr és 
Vénusz továbbra is az Ön olda-
lán áll, azonban akadnak olyan 
tényezők, amik arra késztetik, 
hogy alaposan elgondolkozzon 

jelenlegi helyzetén, és górcső alá vegye 
az elmúlt időszak sikereit és kudarcait. 
Ideje van a számvetésnek, hogy utána 
tisztán lásson mindent!

Bika - A Nappal a Halak 
jegyében minden az Ön old-
alán áll. Azonban az Ön jegyé-
vel szemben álló Hold miatt 
hatalmas szüksége lesz az 

ésszerűségre, a következetességre és 
a kreativitásra is. Olyan ismeretségekre 
tehet szert ezen a héten, amik a jövőben 
hasznosnak bizonyulhatnak.

Ikrek - Most adódhat könnyen 
ilyen, vagy olyan meglepetés. 
Érdekes újdonságokról sze-
rezhet tudomást, de veszélyez-
tetve is van, hogy könnyelműen 

cselekszik. A hét elején nehézségek, 
veszekedések, konfliktusok várhatóak, 
főként szakmai téren gabalyodhatnak 
össze a szálak. 

Rák - A Nap a Halak jegyében 
jót tesz Önnek. Erre a 
támogatásra szüksége is van, 
mert a hét kezdete a Hold-
dal és Merkúrral nem lesz 

annyira pezsgő. Könnyebben kimondja, 
amit gondol, ezért ügyeljen, hogy senkit 
nem bántson meg túlzott őszinteségével. 
Munkájában próbálja állni a sarat!

Oroszlán - Merkúrral 
és Vénusszal a tüzes Kos 
jegyében egy sikeres hét elébe 
néz. Nyíltan és barátságosan 
közelítsen másokhoz, és akkor 

semmi baj nem érheti! Egy tüzes Orosz- 
lán alkalomadtán bele szokott esni olyan 
hibába, hogy nem beszél a gondjairól, ami 
pedig könnyen vitákat eredményezhet.

Szűz - A Nap quadrát 
fényszögben lép kapcsolatra 
Szaturnusszal, emiatt ez egy 
bizonytalan időszak lesz. Itt 
az idő kicsit pihenni és élvezni 

az eddigi erőfeszítések gyümölcsét. Ne 
erőlködjön, könnyedén haladjon előre, 
minden a maga idejében fog megtörtén-
ni! Türelemre van szüksége.

Mérleg - Már hétfőn belép 
Merkúr a Kos jegyébe. 
Most Merkúr és Vénusz 
szemben az Ön jegyével, 
szabályszerűen sugározzák 

az energiákat. Ők ketten gondoskodnak 
az izgalmakról és a pezsgésről. Emiatt 
kevés megfelelő alkalom lesz arra, 
hogy pihenjen, ezért a hétvégén erre is 
szánjon időt. 

Skorpió - Ez a hét izgalmas 
lesz: a Nap belép a Skorpió 
jegyébe. Ez esélyt ad Önnek 
egy csodálatos időszakra. Az 
elkövetkezendő napokban 

bármibe fogjon bele, azt siker koronázza, 
ráadásul még a sebessége, kitartása is 
nagyobb lesz a megszokottnál!

Nyilas - A szerelemben új 
találkozások és izgalmak 
teszik a hetét változatossá. 
Erőből, energiából, kitartás-
ból állandóan kap utánpótlást 

a csillagoktól, így a jókedved mindig 
adott, a siker pedig szinte magától 
kopogtat az ajtón, Önnek csak élveznie 
kell mindezt!

Bak - Ettől a héttől nem 
szabad túl sokat várni, nem 
lesznek olyan konstellációk, 
amik különösebben befolyásol-
nák a napjait. Ennek ellenére 

ne féljen cselekedni! Amit ezen a héten 
meg mer lépni, az jelentős hatással lehet 
az elkövetkezendő hónapokra, amikor 
már ismét változik az égi térkép.

Vízöntő - Kitűnő életfázisban 
van! Vénusszal és Merkúrral a 
Kos jegyében kapcsolati élete 
felpezsdül. Most nem szorul 
háttérbe a szerelem! Ne is 

akarjon különösebb gátat vetni érzé-
seinek. Engedje kiteljesülni önmagát. 
Boldog időszak lehet ez az Ön életében, 
csak lazítson kicsit!

Halak - Ön, mint érzékeny 
Halak, erősen érzi a csillagok 
energiáit és lehetséges, hogy 
megérzi a negatív befolyásu-
kat is, bár a jelenlegi együt-

tállás pozitív fényszögben áll a Halak 
jegyéhez. Ahogy telnek napok, úgy 
fogja magát egyre jobban, szabadab-
ban érezni.

n Horoszkóp 12. Hét (2017. március 20-tól március 26-ig)

Márc. 17., péntek 
Vasmű út 33/A VASMŰ ÚTI ŐS-
PATIKA 25/410-100 
Márc. 18., szombat
Tesco Aranyvölgyi u. 6. TESCO-
PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR 
25/500-520 
Márc. 19., vasárnap
Interspar Béke körút 1. BÉKE 
GYÓGYSZERTÁR 25/500-012 
Márc. 20., hétfő
Vasmű út 10. SZENT PANTALE-
ON GYÓGYSZERTÁR 25/550-373 
Márc. 21., kedd
Hajnal u. 4. MEDICINA GYÓGY-
SZERTÁR 25/412-113 
Márc. 22., szerda
Váci M. u. 8. RÓMAI PATIKA 
25/423-669 
Márc. 23., csütörtök
Dózsa Gy. u. 2/A KÍGYÓ GYÓGY-
SZERTÁR 25/412-650 

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

 A tavasz hírnökei: a hóvirág és a 
gólya. Készítsük el vattakorongokból!
Szükséges alapanyagok: kozmetikai vattako-
rongok, zöld, piros, fekete dekorpapír, hurka-
pálca, piros fonal, pici gombok vagy nagyobb 
gyöngyök, színes kartonpapír, bármilyen ken-
hető ragasztó.
Elkészítés módja:
A hóvirág esetében kivágjuk a korongokból a 
virágokat, a zöld papírból a virágok szárát és 
a leveleket, a színes kartonból vágunk akkora 
darabot, melyen elférnek a virágok. A ragasztó 
segítségével rögzítjük a kartonlapon a kivágott 
elemeket, alulra félbevágott korongokkal havat 
is illesztünk a virágok alá. 
A gólyák elkészítésénél hurkapálcára ragasztjuk 
duplázva a fejnek és a testnek való korongokat.
A piros papírból csőre, a feketéből a megfele-
lő helyekre ragasztva szárnya lesz a gólyának.
A szemeket mindkét oldalra felvarrt gombbal 
vagy gyönggyel oldjuk meg. Köthetünk a nya-
kára szalagot vagy zsinórt. A ragasztóval bekent 
pálcát betekerjük piros fonallal. A kész gólyá-
kat beállíthatjuk szobanövények mellé a virág-
cserépbe.

Gyereksarok

A boldogság világnapja -
március 20.

Március 18. szombat 
Dunaújváros, Vasmű út 10. 
25/550-418
Március 19. vasárnap 
Dunaújváros, Petőfi u. 1. 
25/286-116
A fogászati ügyeleti beosztás az ügye-
letet ellátó fogorvosok egymás közötti 
cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb 
az ellátás helyszínében lehet változás, az 
ügyelet a jelzett időpontban minden eset-
ben ellátja a pácienseket. 

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

 
Logan - Farkas (Logan)  
színes, magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm
Márc. 17., 18., 19. 18.00, 20., 21. 17.00

Kong: Koponya-sziget (Kong: skull 
Island) 3d 
színes, magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm
Márc. 17., 18., 19., 20., 21. 20.00, 22. 17.00

Kong: Koponya-sziget (Kong: skull 
Island) 
színes, magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm
Márc. 17., 18., 19. 17.00 20., 21. 18.0, 22. 
21:15

rock csont (rock dog) 3d
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film
Márc. 17., 18., 19., 20., 21., 22. 16:15

Kincsem 
színes, magyar történelmi kalandfilm
Márc. 17., 18., 19. 18.00, 20., 21. 17.00

némaság  
feliratos, olasz-mexikói-amerikai törté-
nelmi dráma
Márc. 17., 18., 19., 20., 21. 19:15, 22. 17.00

 
a szépség és a szörnyeteg  3d (pre-
mier előtt)
magyarul beszélő, amerikai musical
Márc. 22. 19.00
a szépség és a szörnyeteg (premier 
előtt)
magyarul beszélő, amerikai musical
Márc. 22. 19:30

Matiné

 
Lego Batman – a film 3d 
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film
Márc. 19. 10.00

Énekelj! 
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film
Márc. 19. 10:15

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

Galambos attila: IGaZsáGTaLan-
sáG
Történelmi dráma a Mansfeld-per és a 
Tóth Ilona-per dokumentumaira 
támaszkodva - Stúdióterem
Márc. 23. 13.00

Filharmónia zenei bérlet - GÓBÉ 
zenekar
koncert - Színházterem
Márc. 17. 11.00, 13.00
KUPLÉKIRÁLY
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.
„...A tárgy egy nemzetőr dandártábor-
noki férfi egyenruha a megkapott 
kitüntetésekkel és azok igazolványai-
val együtt; nevezetesen pedig vitéz 
Jedovszky Zoltán, dandártábornok 
viselte. Az ajándékozó, felesége, Eszti 
néni volt. Magáról a ruháról érdemes 
még tudni, hogy ez egy díszegyenru-
ha (zubbony és nadrág), kitűnő álla-
potban. Több fényképet is kölcsön-
kaptunk, így ezeket használva, 
rekonstruálni tudjuk némiképp a 
nemzetőrök életét az 1990-es évek-
ben....” 
(Kronászt Margit történész)

BARTÓK AULA GALÉRIA
(Dújv., Barók B. tér. 1.)
Kiss anna BETEKInTÉs c. kiállítása
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
Megtekinthető ápr. 14-ig, vasárnapok és 
ünnepnapok kivételével naponta 10-től 
18 óráig.

KuruCZ ZsÓFIa Ha ez a szívem, hát 
röhögnöm kell... c. kiállítása
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 „ cím-
mel Móder rezső 15 db olajfestmé-
nye tekinthető meg, a legújabb soro-
zatából
Megtekinthető: márc. végéig.

MMK GALÉRIA 
 „játszik a szél”
nemesnyik Éva kiállítása
Március hónapban

Egyéb  

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

II. dunaújvárosi steel open darts 
bajnokság
Márc. 18. 9:30

 
KI MIT Tud? Letíciáért
Márc. 17. 16.00

BÓDY GÁBOR FILMKLUB
 

Mici néni két élete
Márc. 21. 17.00

TavasZI oPErETT est
Márc. 22. 18.00

jÓTÉKonYsáGI GáLaMŰsor Letíci-
áért és Hajnalkáért
Márc. 24. 16.00

ndK-s magyarok találkozója
Márc. 25. 16.00

TEadÉLuTán az Írisz versszínpaddal
Márc. 27. 17.00

MúLTunK ÖrÖKsÉGE sorozat
Vallási viszonyok a honfoglalás korában
Horváth Béla történelemtanár előadása
Márc. 29. 18.00

OPEN MIC MUSIC CLUB
Márc. 31. 18.00
Állandó programokról információ: 
25/501-441

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 9.)
FoLTKÓsToLÓ a Gyermekkönyvtár-
ban
Foltvarró foglalkozás varrni már tudó 
gyerekeknek Lehoczkyné Tesinszki Rita 
foltvarró művész irányításával
1. március 18. (szombat) 15-17 óráig: 
NYUSZI készítése

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

Mazsola és Tádé  
Márc. 25. 10:30

DUNAÚJVÁROS
Vigadó Étterem mögötti felső duna-
parti terület

MoPsZ TaLáLKoZÓ
Márc. 25. (szombat) 15.00

Kiss Anna dunaújvárosi festőművész
A Bartók Kamaraszínházban megrendezett Betekintés című kiállításom képeit 2010 és 2015 között készült alkotá-
sokból válogattam. Az anyag a transzparencia témakörének alakulását igyekszik bemutatni. Az anyaghasználat és 
a témamegjelölés igen változatos, azonban a kapcsolódási pontok segítenek egy viszonylag egységes képet adni 
a látogatónak. Legújabb munkáim (2016-2017) Budapesten az AMATÁR-ban láthatóak szintén március végéig.
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Tanárnő Pistikének:
- Mondj egy névelőt, és 
egy személyes névmást!
- Ki, én???

* * *  
Pistikét a suliról faggatja 
a szomszéd néni:
- És melyik a kedvenc 
tárgyad az iskolában?
- A csengő.

HUMOR

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Krea-
tív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem 
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Vi-
rág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 
27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt bizonyítványuk. Életük nagy fel-
fedezésének érzik a módszerrel való 
megismerkedést. Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka pedig tizenhárom 
nyelvből szerzett középfokú nyelv-
vizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvből vizsgázott sike-
resen, teljesítménye korosztályában 
egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tet-
tek középfokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a kö-
zépfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át

diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és 
a hanganyag megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, 
szinten tartásra, sőt – újra elővéve 
– bármikor felfrissíthetjük vele nyelv-
tudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra. 
További információ az alábbi honla-
pon található, illetve az előadáson, 

ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden 
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, 
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft-os 
egységáron megvásárolhatók:

DUNAÚJVÁROSBAN 
a Munkásművelődési Központban 

(Apáczai Csere János u. 11. )
2017. március 20-án (hétfő) és

március 27-én (hétfő) 17-19 óráig
(104-es terem).

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland

Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd1+1+1 AKCIÓ -50%
1 db tananyag + 1 db online gyakorló

+ 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett  most 27.990 Ft

Bertai Erzsébet
tanító, tanulási specialista
Nehezen tudod rávenni gyermekedet, hogy nekiálljon a leckének? Nem akar olvasni, 
tanulni? Személyre szabott programmal kezelem a tényleges bajt, hogy megtanuljon 
tanulni, mert lehet könnyebben tanulni!

Állás, Oktatás
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. 

 Lehet a tanulás köny-
nyebb!
Szülőként azt szeretnénk, ha 
gyermekünk könnyen tanulna, jó 
jegyeket kapna az iskolában, sike-
reket érne el kudarcok helyett...
Ezzel szemben gyakran arra is 
nehéz rávenni, hogy nekiálljon a 
leckének; vagy  hosszú délutáno-
kat töltenek tanulással, ennek elle-
nére nem hozza azt az eredményt, 
ami elvárható lenne. Nyilvánva-
lóan tanulási problémákkal küzd!
Egyre többen vannak, akiknek 

olvasási és szövegértési nehézsé-
geik vannak, vagy a matematika 
tanulásban akadnak el. 
Ha az iskolai tantárgyakban egy-
szer lemarad, biztos, hogy utálni 
fogja azt a tárgyat és folyamato-
san romlani fog benne.
Nem a gyerekkel van gond, csak 
nem tudja, hogyan tanuljon! 
(www.tudnifogod.hu)

Tanulási gondok Tanulási problémák kezelése

haTékony Tanulási 
módszerrel!

Bertai erzsébet tanulási specialista 
70/7017-438, bertai.erzsebet@gmail.com
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A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet felvételt hirdet

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
munkakörbe

Feladatok: 
•  Az intézet működésének fenntartásához  

szükséges személy- és áruszállítási feladatok 
elvégzése, gépjárművezetés.

Elvárások:
• Büntetlen előélet 
• „D” kategóriás érvényes jogosítvány 
•  Egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
• Érettségi 

Feladatok: 
•  Az intézet egészségügyi  csoportjánál  

egészségügyi feladatok elvégzése

Elvárások:
• Büntetlen előélet 
•  Egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
• Érettségi 
•  Számítógép kezelési ismeretek
• Minimum OKJ szakvégzettség

SZAKÁPOLÓ
munkakörbe

BIZTONSÁGI FELÜGYELŐ
munkakörbe

MŰSZERÉSZ
munkakörbe 

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal:
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Személyügyi és Szociális Osztályán

Tel.: (25) 531-115,  E-mail:  palhalmatoborzas@bv.gov.hu
2017. március 27. 12 óráig.

Feladatok: 
•  Járőrözési, szállítási, egyéb biztonsági feladatok 

végrehajtása

Elvárások:
• Érettségi végzettség
• Hivatásos szolgálati jogviszonynak megfelelés

Feladatok:
• Elektronikai eszközök bevizsgálása

Elvárások:
• büntetetlen előélet
• Szakiskolai vagy Szakkötépiskolai végzettség

Van, aki a problémás főnöke, míg 
mások a teljesíthetetlen elvárá-
sok vagy kellemetlenkedő kol-
légák miatt nem érzik jól magu-
kat a munkahelyükön. Előfordul, 
hogy túl sok időt vesz igénybe, 
mire eljutunk idáig: kilépünk a 
s z á m u n k r a 
nem megfele-
lő munkahelyi 
környezetből. 
Ha már lélek-
ben elszakad-
tunk a meglé-
vő munkahe-
lyünktől, akkor is érdemes arra 
ügyelni, hogy ne adjuk lejjebb a 
munkánk színvonalát és a fel-
adatainkhoz, munkatársainkhoz 
való hozzáállásunkat. Készít-
sük fel magunkat a felmondás-
ra, mert gyakran ez több energi-
át vesz igénybe, mint ahogy elő-
re azt gondolnánk. A felmondás 
előtt tájékozódjunk barátaink, 
ismerőseink körében, vagy akár 
HR szakértő illetve munkajogász 
segítségét is kérhetjük a felmon-
dások útvesztőjében eligazod-
ni. A felmondás után szerencsés 

esetben egy új munkahelyen foly-
tatjuk pályafutásukat. Ebben az 
esetben a próbaidőszak, a beta-
nulás, az új környezet, az új fel-
adatok, az új csapat mind-mind 
több energiát vesz tőlünk igény-
be, mintha már rutinosan így 

dolgoznánk 
hónapok, évek 
óta. Legyünk 
t ü r e l m e -
sek ebben az 
időszakban! 
Amennyiben 
f e l m o n d á s 

után állás nélkül maradnánk, 
akkor se veszítsük el a lendüle-
tünket, kitartásunkat. Folytas-
suk tovább a keresést, tekint-
sünk mindennapos feladatunk-
nak az álláskeresést. Tartsuk a 
szemünket az álláshirdetéseken 
azután is, hogy elhelyezkedtünk 
egy új munkahelyen. Így folyama-
tosan képben lehetünk az aktu-
ális álláslehetőségekkel, értékes 
információkat szerezhetünk úgy-
mond nyomás nélkül, és  nyugod-
tabban koncentrálhatunk karrie-
rünk további építésére.

A legfontosabb teendők 
felmondás előttÁllás-Oktatás 
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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
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Csatlakozz csapatunkhoz 
operátorként! 

Dönts mellettünk Te is! 

Amit kínálunk: 
 kiemelt bérezés és műszakpótlék 

 cafeteria: bruttó 330.000 forint/év 

 hiányzásmentességi jutalom: nettó 10.000 forint/hó 

 féléves bónusz, javaslattételi rendszer jutalmazással 

 dolgozói kedvezmények, családi nap, sportversenyek 

 ingyenes céges buszjáratok 5 megyéből 

 stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés 

 belső munkatárs ajánlási rendszer - nettó 50.000 forint 

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön, reggel 6:00 órától. 

Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

 

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

Csatlakozz csapatunkhoz 
operátorként!

Dönts mellettünk Te is!

A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, a
VAJDA-PAPÍR KFT.

munkatársakat keres folyamatosan bővülő csapatába

TARGONCAVEZETŐ 
Feladatok:
• Alapanyagok befogadása, mozgatása, raktározása
• Késztermékek kiadása, mozgatása
• Raktári rend biztosítása
• Áruátvétel, árukiadás
Elvárások:
• Új típusú vezetőüléses targoncavezetői jogosítvány
• Targoncavezetői tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság
• Terhelhetőség
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00) 
vagy 5+2-es munkarend (06:00-14:00; 14:00-22:00; 
22:00-06:00)

GÉPBEÁLLÍTÓ, GÉPMESTER
Feladatok:
•  gépsor folyamatos üzemeltetése, beállítások, 

átállások végrehajtása
• gyártásközi műszaki hibák elhárítása
• munkaterület és gépsor tisztántartása
•  technológiai és minőségügyi követelmények 

betartása
Elvárások:
• Gépkezelői/ gépbeállítói szakmai tapasztalat
• Mechanikus szerelésben szerzett jártasság
• Szakmunkás végzettség
• Nagyfokú precizitás és megbízhatóság
• Terhelhetőség, jó fizikum
Előny: Műszaki végzettség, gépkarbantartásban 
szerzett tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00)

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• Gépek folyamatos üzemeltetése, kezelése
•  Technológiai és minőségügyi követelmények 

betartása
•  Munkaterületen a rend és tisztaság fenntartása és 

gépsor tisztántartása
Elvárások:
• Átlagos műszaki érzék
• Alapfokú végzettség
• Precizitás és megbízhatóság
• Terhelhetőség, jó fizikum
• Önállóság
Előny: Gépkezelői szakmai tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00)

KARBANTARTÓ 
Feladatok:
• Termelő gépek, berendezések javítása, beállítása
• Időszakos karbantartások elvégzése
• Technológiai leírások betartása/betartatása
Elvárások:
•  Szakirányú végzettség (géplakatos/gépbeállító 

lakatos/karbantartó lakatos/TMK lakatos 
vagy villanyszerelő/ villamos gépszerelő/
elektrotechnikus)

•  Termelő vállalatnál karbantartásban szerzett 
legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat

• Pontos, precíz, megbízható, önálló munkavégzés
• Csapatszellem
Előny: Tűzvédelmi és/ darukezelői szakvizsga
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00-18:00, 
18:00-06:00)

Amit kínálunk: Versenyképes fizetés + cafeteria,
hosszú távú fejlesztési program, megbízható vállalati háttér

Munkavégzés helye: Dunaföldvár, Budapest

Jelentkezni fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz elküldésével lehet, 
a tárgyban a megpályázott munkakör pontos megnevezésével.

A jelentkezéseket a következő címre kérjük elküldeni: 
Postacím: 1239 Budapest, Ócsai út 8., e-mail: karrier@vajdapapir.hu

Fontos változás lépett életbe: a munkáltatók 5 mil-
lió forintig adómentesen támogathatják dolgozó-
ik lakáshitel törlesztését, lakásvásárlását. Az akár 
havi 83 ezer forintra rúgó jut-
tatás, cafeteria elemként is 
választható. Több mint 650 
ezer lakáshitelesen segíthet 
a lakáscafeteria. Az adómen-
tes támogatást a lakáshitel 

törlesztése mellett új vagy használt lakás vásárlá-
sára, építésére is fel lehet használni. A támogatást 
a meglévő lakásukat, házukat korszerűsítő, aka-

dálymentesítő és legalább egy 
lakószobával bővítő munka-
vállalók is igénybe vehetik. 
A juttatás összege nem lehet 
több a vételár vagy az építési 
költség harminc százalékánál.

Ne csak a fizetést mérlegeljük!

Egy jó munkahelyi légkörben 
nincsenek generációs problémák
A munkahelyen valószínűleg az 
X és a Z generáció lesz az, amely 
korosztályban a legtávolabb áll 
egymástól, az X az 1960-as-70-es 
években, míg a Z a 2000-es évek-
ben született. Előbbiek a munka-
erőpiac senior pozícióit töltik be, 
tapasztalt szakemberek, utóbbi-
ak pedig mostanában érkeznek, 
vagy fognak érkezni a vállala-
tokhoz gyakornokként, illetve 
néhány év múlva főállású mun-
katársként.
Az X generáció sokszor, mint 
saját gyerekét, úgy kezeli a Z 
generáció tagjait, tehát van egy 
megengedő hozzáállás feléjük. 
Generációs szakadékról nem 

beszélhetünk, főleg, hogy a Z 
generáció nem egy konfrontá-
lódó generáció. Nem keresik az 
összeütközést, nincs az a „majd 
én megmutatom” motiváció ben-
nük. Sokszínűen élik az életüket, 
a karrier még nem első számú 
szempont, jobban koncentrál-
nak a magánéletre, az internet-
re, a társas kapcsolatokra.
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Kiadó 51m2-es
üzlethelyiség
a dunaújvárosi Piac téren, május 1-jétől.

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

Apáczai Cs. J. út 5-7 szám alatt lévő
140 m2-es helyiség kiadó. Érdeklődni:
06-30/396-8168.

ÜZLET, IRODA

Dunaújvárosban 1000 m2-es,
targoncázható, salgópolcos

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

EladóKiadó
A Baracsi Fehér AkácVendéglő
Érdeklődni a helyszínen

vagy a 06-30/282-2069-es
telefonszámon.

Dunaújvárosban, 6-os főút mellett (M6 lejáró
közelében) ipari tevékenység folytatására alkalmas,

2800m2-es, közművesített telek,
500m2-es felépítménnyel eladó.

Érd.: 06-20/433-1005

LAKÁS

• Május 1. utcában 1. emeleti 2 külön nyíló
szobás, erkélyes téglalakás eladó 11,4 mFt
• 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
• 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

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
Színháznál 2 szobás,fszt-i, felújított téglalakás 11,8MFt
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

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

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

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

Vasmű úti 1. emeleti, liftes, 2 szoba-
étkezős (3 szobássá alakítható) téglala-
kás eladó. Ár:11,8 mFt. Tel.: 06-30/
6314-482.

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

Liget közben 3.emeleti, 2,5 szobás, ki-
tűnő elosztású lakás eladó. Fotók:
www.ingatlan.com-on. Ár: 11,4 MFt.
Érd.: 06-70/615-4680 (9-18 között).

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

Készpénzért lakást veszek.
06-30-850-8000

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

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

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

Táncsics utcában másfél szobás lakás
eladó. Irányár: 6,9 mFt. Tel.:06-30/
9695-517.

Barátság városrészben 3. emeleti két-
szobás, jó állapotú lakás eladó. Tel.:06-
30/628-0836.

Szabadság utcában, III. emeleti, két-
szobás erkélyes lakás eladó. I.ár:
6,5MFt. Érd.: 06-30/565-8723.

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

Barátság városrészben, földszinti, 2
szobás, felújítandó lakás eladó: 6,9 mFt.
Tel.: 06-20/337-4234.

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

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

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

Egy szobás erkélyes lakás 5. emeleten
4.300.000. 0630/746-8177.

Két szobás 2. emeleti panel lakás
6.900.000 30/746-8177.

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.

Belvárosban kétszobás részben búto-
rozott lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 06-
30/823-1384.

Szoba kiadó belvárosban nemdohányzó
hölgy részére. Tel.: 06-30/350-6721.

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

Bútorozott szoba kiadó. Tel.: 06-30/
931-8272.

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

Egyszobás téglalakás kiadó. Tel.: 06-
20/32-64-183.

FÖLD, KERT

Olcsón eladó bekerített üdülő telek:
tiszta vízű kút, gyümölcsfák, kevés sző-
lő, szerszámos bódéval. Megközelíthető
Rácalmásról és Dunaújvárosból is. Tel.:
06-25/444-345.

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

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

Adony-Szőlőhegyen 1400 m2-es szőlő
és gyümölcsös olcsón eladó, kisházzal,
vízzel, villannyal. Tel.: 06-30/242-1722.

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.

Új családi ház építésére belterületi tel-
kek Dunaújvárosban, Nagyvenyimen,
Baracson 30/746-8177.

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.

Közműves építési telek Táborálláson
eladó. Irányár: 5,9 mFt. Tel.:06-30/
9695-517.

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!

Békében 1. em., felújított 59 m2-es 7,5 MFt
Esze T. u. felújított kétszobás tégla 8MFt
Technikumban földszinti 72 m2-es
panel 7,2 MFt
Esze T. u. kétszobás, 2. em., téglalakás 8,6 MFt
Hajnal u.-ban 53 m2-es felújított
panel 7,8 MFt
Fáy u.-on felújított 69 m2 panel 9,8 MFt
Északi lakóparknál 4 szobás ház kiadó 150 EFt
Rácalmáson 3+1 szobás
modern ház 18,9 MFt
Kulcson gyümölcsöskertben nyaraló 4,2 MFt
Egyetemnél, 68 m2-es 3 szobás, tégla 13MFt
Szalkszentmártonban 3 szobás ház 7MFt
Kiadó házak 10 főig Újtelepen 170 EFt
Keresünk eladó városi családi házat 20MFt

06-30-1818-942
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
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
Mikszáthba 1713 m2 ép.telek 4MFt
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: 38M, 18 M Ft
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 140 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

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

Kiadó, bútorozott szobát keresek a Ró-
main. Tel.: 06-70/305-0653.

CSALÁDI HÁZ

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.

Mezőfalvi 100 m2-es szuterinos és te-
tőtérbeépítéses családiházunkat elad-
nánk, vagy elcserélnénk kétszobás du-
naújvárosi téglalakásra. Földszint kizár-
va. Tel.: 06-30/437-5629.

Daruszentmiklóson gázfűtéses pa-
rasztház ásott kúttal és melléképületek-
kel eladó. Irányár: 1,7 MFt. Tel.: 06-30/
261-3152.

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

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

Elcserélném/eladnám dunavecsei
összkomfortos családi házamat dunaúj-
városi, belvárosi panellakásra, II.emele-
tig. Tel.:06-25/746-026.

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

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

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

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

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

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

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

Mezőfalván jó állapotú, háromszobás
tégla építésű családi ház eladó. Tel.:06-
30/8586-198.

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

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

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

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

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

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

INGATLANBÖRZE
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ÁLLÁST KÍNÁL

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

A dunaújvárosi
Faktor Tanműhelyek Kft.

szakképzett

festő
munkatársakat keres.

Elvárások:
• szakirányú végzettség
• 3-5 év gyakorlat
• önállóság, precizitás, terhelhetőség

Előnyt jelent:
•„B”típusú jogosítvány

Amit kínálunk:
• teljes munkaidős foglalkoztatás
• hosszú távú munkalehetőség
• versenyképes bérezés

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
az info@faktortan.hu e-mail címre várjuk.

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.

Rácalmási telephelyRe
Keresünk

megváltozott
munkaképességű
munkavállalót
napi 4 órás munkavégzésre

Feladat:
- Ereszcsatornák és lefolyok karbantartás
- Kerti kisgépek karbantartása
- Kerti bútorok karbantatása és tisztítása

amit kínálunk:
- Utazási költségtérítés
- Munkaruha biztosítása
- Bejelentett munka

Jelentkezés:
Hétfőtől-péntekig 8.00-15.00-ig
Email cím: a.nanasi@kvjmuvek.hu
Telefonszám: 06-20/615-29-43

Az Aikawa Hungária Kft.

TAKAríTó
munkakörbe munkatársakat keres.

Szerződés típusa: határozatlan idejű
Munkarend: egyműszakos, állandó délelőttös

munkarend (07.00-15.00)
Juttatások: munkába járás költségtérítése,

Cafeteria, étkezési hozzájárulás.
Fényképes önéletrajzokat a munka@aikawa.hu

e-mail címre várunk.

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

Gyakorlattal rendelkező

eladót felveszünk
vasmű út 27. sz. alatt lévő

zöldség üzletbe.
Számítógép ismeret szükséges.

Fizetés 700 Ft nettó órabér. Lejelentett
munkahely. 35 év feletti jelentkezőket

várom. Kalandorok kíméljenek.
Érdeklődni hétköznap
17-19 óráig az üzletben.

GARÁZS

Azonnali munkakezdésre
LAKATOSOKAT
keresünk heti fizetéssel!

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

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.

ÁLLÁST KERES

Garázst vennék közvetlenül az Autó
Klub mellett. Tel.: 0620/367-2808.

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

Dunaújvárosi üzembe
férfi segéDmunkásokat

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

06-70/316-1395

Béke térnél fűtött, aknás garázs eladó.
Tel.: 06-30/330-2573.

Okj-s targoncás jogosítvánnyal munkát
keresek. Gyakorlattal rendelkezem. Tel.:
06-30/332-9793.

MŰANYAG
ABLAKOK,

BELTÉRI AJTÓK,
REDŐNYÖK,

GARÁZSKAPUK

Dunaújvárosi Spar franchise üzletbe
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
BOLTI ELADÓT

keresünk!
Érd.: 06-30/348-2917

emelőgép kezelőket
és darukötözőket
keresünk, dunaújvárosi telephelyre.
Heti fizetéssel! érd.: H-p 9–16 óráig
+36 70 316 1395

Diáktanyára felszolgálót felveszünk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a Dózsa Gy. út 64/a-ban.

INGATLAN

E l a d ó
adonyi szőlőhegyen

pince, présház,
teljes borászati
felszerelés.
tel.: 06-30/282-2069

Eladó Solt-Szőlőhegyen szőlő présház-
zal, pincével, árammal. Érdeklődni: 06-
78/487-338, 06-20/252-7592.

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

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
17

✘ MŰSZAKI VIZ
Jelentkezz

8600 Siófok, Zúgó u. 1.
0021@hu.mcd.com

2400 Dunaújváros, Baracsi út 2-4.
0086@hu.mcd.com

8200 Veszprém, Brusznyai u. 16-18.
0088@hu.mcd.com

www.mekisneklennijo.hu
Hirdető: LIC-2000 Kft. (székhely: 2484 Agárd, Kinizsi út 1/A), a McDonald’s franchise partnere

• Fix bruttó bér: 200 000 Ft*
• Béren kívüli juttatások
• Ingyenes személyzeti étkezés
• 20%-os dolgozói kedvezmény
• Kezdvezménykártya
• Hosszú távon kiszámítható,

biztos munkahely

• OKJ-s végzettség**
• Lezárt tanulmányok

Mit várhatsz
tőlünk?

Mit várunk
tőled?

*A további tájékoztatás a részletekről a felvételi folyamat során történik. Az említett
bérösszegek csak Siófok, Dunaújváros és Veszprém McDonald’s éttermekben érvényesek.
**Kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítés.

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

1,1-es trabant kombi 1,5 év műszakival
eladó. I.ár: 200.000Ft. Tel.: 06-20/973-
8163.

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

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

Használt, idős, roncs autó felvásárlás
hivatalosan! Tel.:06-30/733-7753.
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SZOLGÁLTATÁS

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!

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

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

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

Garanciával, hétvégén is!
06-20-3625-817

VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli ár-
engedmény! Árainkról bővebben:
www.varrogepszerviz.net; 06-70/
565-2922.

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

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

Hőszigetelő üveg beépítés.
Konyhabútor gyártás, javítás.

Gázszellőző kivágás.
06-30/355-7590

Dr. Juhász János

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

/fogtechnikán/ •30/9284-726

Dunaújvárosi
Italnagykereskedés

üzletkötőt keres
hosszútávra.

Elsősorban a témában felkészült,
szakmai tapasztalattal rendelkezők
jelentkezését várja március 31-ig.
Fényképes önéletrajzokat a

tuttiker@invitel.hu
e-mail címre kérjük.

ZÁRSZERELÉS, JAVÍTÁS,
HEVEDERZÁRAK!

Tel.: 06-20-3625-806.

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

Kőműves, burkolási munkákat, festést;
fürdőszobák felújítását, ajtó beállítást
vállalok. Tel.:06-30/865-2938.

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

Vasbeton szerelőket, lakatosokat, he-
gesztőket, betanított munkásokat kere-
sünk Dunaújváros és környéki munkára,
valamint villanyszerelő és erősáramú
szakembereket a Vasmű területén törté-
nő munkavégzésre. Érd.: H-P, 8-15 órá-
ig, 06-30/622-7151.

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

Munkatársakat keresünk lakatos, cső-
szerelő, és villanyszerelő munkakörbe.
Szakképzett vagy betanított munkatár-
sakat keresünk dunaújvárosi munka-
helyre. Érdeklődni napközben 06-70/
213-3325-ös telefonszámon lehet.

Villanyszerelőket, erősáramú beren-
dezés szerelőket automata gépsorok
karbantartására, ill. CNC-gépkezelő-
ket keresünk sárvári munkahelyre,
azonnali kezdéssel. 06-20/370-5412,
06-70/384-7636,
munka1jg@gmail.com

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

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.

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

Építőipari cég keres építőiparban jártas
kőművest, fémiparban jártas szakem-
bert vagy segédmunkást. Dunaújváros
és környéke. Tel.: 0630/434-1879.

Gyakorlattal rendelkező
bérszámfejtőt
azonnali kezdéssel felveszek,
makrodigit program ismeret,
könyvelői végzettség előny
goldi74@freemail.hu

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

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

Gipszkartonozásban, festési
munkálatokban, burkolásban
jjáárrttaass sszzaakkeemmbbeerreekkeett kkeerreessüünnkk áápprriilliissii

munkakezdéssel.
Önéletrajzokat az mdlk200@gmail.com

e-mail címre várjuk.

Alkalmi munkavállalókat keresünk fizi-
kai munkára. Munkavégzés helye: Me-
zőfalva. Érdeklődni 6:30-14:30-ig a 06-
30/467-0868-as telefonszámon.

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.

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

CSŐSZERELŐT és CSŐSZERELŐ
SEGÉDMUNKÁST, LAKATOST és

LAKATOS SEGÉDMUNKÁST, HEGESZTŐT
keresünk.

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

Siófoki étterembe gyakorlott szakácsot
szezonra felveszünk, szállás megoldha-
tó. Érdeklődni:06/20/9831-384,
mikesra@fibermail.hu

Szakképzett mérlegképes könyvelőt és
T.B. ügyintézőt keresek főállású munka-
viszonyban.
konyveles.audit2017@gmail.com

Százhalombattai betongyár
keres C kategóriás

jogosítvánnyal rendelkező
munkatársakat.

Tel.: 06 70 408 0897

Büfébe alkalmazottat felveszünk. Ér-
deklődni délelőtt 9 órától: 06-30/9508-
723.

Szakképzett bolti eladót látványpék-
ségbe felveszünk. Érdeklődni: 06-30/
378-0388.

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

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

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

Szobafestőt azonnali kezdéssel hosszú
távra felveszek. Érdeklődni 06-20/342-
6092.

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

Óriásplakát ragasztásához munkatár-
sat keresek. Tel.: 06-20/543-4650

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

Megbízható festőt és segédmunkáso-
kat keresünk. Tel.: 06-30/514-4140.

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

Szobafestő-mázolót keresünk azonnali
kezdéssel. Tel.: 06-20/597-1724.

Kukorica, zab eladó:4000 Ft. Kiszállítás
megoldható. Tel.: 06-20/246-6107

Automata mosógép javítás. Tel.: 06-30/
245-9722.

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

Kisebb kőműves munkát vállalok. Tel.:
06-70-279-7402.

Pálhalmai Agrospeciál Kft.
felvételt hirdet

mg-i gépkezelő,
szarvasmarha telepre
műszakvezető és
inszeminátor,
ipari mosodába
kazánfűtő

képesítéssel rendelkező
karbantartó
munkakörökbe.

Feltétel: büntetlen előélet,
szakirányú végzettség.

JJeelleennttkkeezznnii 77-1155 óórraa kköözzöötttt
a 25/531-177 telefonszámon lehet.

OKTATÁS

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

RÉSZLET FIZETÉS!

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

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

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)

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

Angol nyelv magántanítás. Tel.: 06-
20/9-281-675.

ÁLLÁSBÖRZE
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BOLHAPIAC

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

Sarok ülőgarnitúra eladó fotellal, na-
gyon jó állapotban, fa dekorral. Érd.: 06-
20/458-1091.

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

Dunaújvárosban
és környékén!

Eladó nyomtató, Hawlett Packard La-
serjet 1100. Ára.: 1000 Ft. Tel.:06-25/
404-259.

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

SZOLGÁLTATÁSAINK: Kávéfőzők javí-
tása (Saeco, Jura, Delonghi stb), ká-
végépek értékesítése (használt-felújí-
tott, fél év garanciával) LAMIGI kávé
forgalmazása, ingyenes kávérendszer
kihelyezés. Németh Kávé és Tea Kft.
Tel.: 06-30/256-6332, 06-30/933-
0296.

Eladó jó állapotban lévő, lengyel, vilá-
gos, 5 méter hosszú szekrénysor. Érd.:
06-20/458-1091.

06-20-9-732-172

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

Víz-, fűtésszerelés.
Karbantartási és

biztosítási munkák.
06-30/6300-818

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

Tel.: 06-70/667-3958

Flippert (játékgépet) keresek használtat
és/vagy működésképtelent, alkatrésze-
ket is. Tel.:06-30/337-2285.

Vagyonvédelmi vállalkozás
vállalja telephelyek, építkezések

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

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

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

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

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

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

TÁRSAT KERES

32 éves magyar, külföldön élő és dolgo-
zó fiatalember megismerkedne függet-
len, 25-30 év közötti, lehetőleg angolul
is beszélő, nem dohányzó hölggyel. Köl-
csönös szimpátia esetén komoly kap-
csolat is lehetséges. Jelentkezés:
naplemente8484@gmail.com

PARTNERT KERES

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

Költöztetés
06-30/877-0488

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

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

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

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

ÁLLAT

Gyönyörű, mélyalmos barna tyúk
649Ft/db, INGYENES házhozszállítással.
25db-ra 2-ajándék. Jegyezhető: 06-70/
776-3007.

Előnevelt csirke, sárga 400Ft, master-
kendermagos 420Ft, húsfehér 450Ft
házhoz szállítva. Tel.:06-20-9391-895,
06-20-5494-822.

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382.

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

Fahéjas almale-
ves
Orjaleves

Csokis gombóc

Kelkáposzta
főzelék, vagdalt
Sertéspörkölt
tarhonya
Rác halfilé

Bácskai rizses hús

Csőbensült csir-
kemell sárgarépával

380

505

685

695

800

765

715

715

380

505

730

720

900

675

820

910

380

505

700

630

870

775

830

790

380

505

630

720

880

860

680

785

38000

50555

84000

69555

80555

73000

90000

93000

Tojásleves

Májgaluskaleves

Stíriai metélt

Natúr sertés szelet
zöldborsó főzelék
Hagymás rostélyos
tepsis burgonya
Rántott tökfasírt
burgonyapüré
Paradicsomos, bazsali-
komos csirkemell, tészta
Dubarry sertésborda
Francia rakott burgonya

Daragaluskaleves

Sertésragu leves

Aranygaluska
vaniliasodóval
Főtt tojás,
sóskamártás, burg.
Rántott hal, hagy-
más burg. saláta
Rántott gomba
majonézes burgonya
Hentestokány
tészta
Szecsuáni csir-
kemell, párolt rizs

Karfiolleves

Lencseleves virslivel

Burgonyás tészta

Natúr sertés szelet
Zöldbabfőzelék
Galuska
Marhapörkölt
Tartármártás
rántott sajt, rizs
Rakott metélt

Milánói rántott
szelet

Zöldséges tarho-
nyaleves
Palócleves

Csirkés lasagne

Paradicsomos káposz-
tafőzelék vagdalt
Rántott sertésszelet
petr.burgonya
Rántott karfiol
tartármártás, rizs
Tejszínes sertésragu,
burgonyakrokett
Halfilé Orly módra
tartármártás, rizs

2017. 12. hét
03. 20.-03. 24.

VÁLLALKOZÁS

Terhessé vált cégét megvásároljuk!
Magas tagi kölcsön, magas házipénztár
előnyben! Tel.:06-30/3454-724.

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

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

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

Parketta csiszolás, lerakás. Érd.: 06-
30-984-7778.

Whirlpool és egyéb elöltöltős automata
mosógép 1200-as centrifugával 35.000
Ft-ért ingyenes házhoz szállítással 1 év
garanciával eladó. Tel.: 06-30/533-4292.

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.

Szőlőmetszést, fakivágást, fűkaszálást
vállalok. Tel.: 06-20/2500-362.

HAJHOSSZABBÍTÁS
hétféle technikával, készleten
lévő európai hajakból.
Erika: 06-70/6246-225

EGÉSZSÉGÜGY

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

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

LeLkigondozás, éLetmódtanácsadás
stressz – gyász – feszültség

06-30-/931-4172

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

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

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

Masszázs Angyalnál lazító, frissítő. Ér-
deklődni egész nap: 06-70/547-6705.

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

VEGYES

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

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

Eladó: Robi 156T rotakapa 50.000 Ft,
MTD motoros fűnyíró 10.000 Ft. Érd.:
06-30/9573-571.

2+1 
apróhirdetési akció!

2017. március 20-án és 21-én, hétfőn és 
kedden két hirdetés áráért hármat adunk!*

Az akció részleteiről tájékozódjon szerkesztőségünkben (Dunaújváros, Vasmű út 35.)
*Az akció kizárólag lakossági apróhirdetésekre vonatkozik.
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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

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

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.

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ  
ÉS PAPLAN VÁSÁR

Dunaújvárosban, az MMK-ban,  
Május 10-én (kedden 8-13-ig)

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt) 
• Lepedők (pamut, frottír)

• Párnák és párnahuzatok, ülőpárnák, abroszok 
• Plédek, ágytakarók, anginok, törölközők, kötények 
• Műszállal és gyapjúval töltött téli, nyári paplanok!!!

• Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!!!

március 22-én (szerdán 8-13-ig)
• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, frottír, flanel, damaszt)

• Lepedők (pamut, frottír, flanel)
• Párnák és párnahuzatok, ülőpárnák, abroszok

• Plédek, ágytakarók, anginok, törölközők, kötények
• Műszállal és gyapjúval töltött téli, nyári paplanok

• Kétszemélyes paplan, pléd is kapható!!!
• Ágytakarók 6500 Ft-tól kapható!

Óriási ágynemű és 
paplan vásár

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

március  17–23-ig

A 
ké

pe
k c

sa
k i

llu
sz

trá
ció

k.

Görög 
narancs 

199 Ft/kg

Csiperke 
gomba 

499 Ft/kg

Cheetos pizza
50 g

90 Ft/cs. (1800 Ft/ kg)

7days double 
kókusz-csoki és

vanília-meggy ízben 80 g 

100 Ft/cs.  
(1250 Ft/kg)

Szobi üdítő 0,2 l
több ízben 

50 Ft/db (500 Ft/l)

2+1 apróhirdetési akció!
2017. március 20-án és 21-én, hétfőn és kedden két hirdetés áráért hármat adunk!*

Az akció részleteiről tájékozódjon szerkesztőségünkben (Dunaújváros, Vasmű út 35.)
*Az akció kizárólag lakossági apróhirdetésekre vonatkozik.

Tavaszi Humor
Két virág beszélget a ré-
ten. Az egyik megkérde-
zi a másiktól:
- Nincs kedved délután 
eljönni velem moziba?
- Sajnos nem érek rá, 
fogorvoshoz megyek.
- Fogorvoshoz? De hi-
szen nekünk virágoknak 
nincsenek is fogaink!
- Az igaz, de én gyökér-
kezelésre megyek!

* * *
Csajszi odalép a szőke 
eladóhoz:
- Nem baj, ha felpróbálom 
azt a ruhát a kirakatban?
- Nem, de van próbafül-
kénk is!

* * *
A dülöngélő részeg neki-
megy egy asszonynak, aki 
hatalmas pofont lekever
neki.
- Már haza is értem? - cso-
dálkozik a részeg.

HUMOR


