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Állás-
hirdetések
az 1., 3., 6., 7., 8., 9., 10. 
és 12. oldalon.

AUTÓÜVEG
AUTÓ, MUNKAGÉP, BUSZ, KAMION
Casco-s üveg ingyen, olcsóbban

helyszíni kiszállással
06-30/947-4931
muker@t-online.hu www.mukersolt.hu
Nyámádi István • jav. kárszakértő

36 20 492 8155

SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT SZÉKESFEHÉRVÁRRA TERMELÉSI OPERÁTOROKAT 
keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ ÚJ BÉREK br. 180.000 Ft-tól
 Fizetési előleg
 Nettó min. 20.700 Ft cafeteria
 10.000 Ft jelenléti bónusz

keresünk azonnali kezdéssel!keresünk azonnali kezdéssel!

ÚJ 

Három és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalása
Minimum általános iskolai végzettség

36 20 492 8155

Három és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalásaHárom és folyamatos műszak vállalása
Minimum általános iskolai végzettségMinimum általános iskolai végzettség

Dunaújváros, Magyar utca 42.,  
(volt Hétvégi Kisáruház)
Tel.: +36-25/610-440,  
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

Szőnyegpadlók 

-50% 
1998 Ft/m2

999 Ft/m2-től 

darab Szőnyegek 

2017-es 
kollekcióból  -50%-ig

190x280 cm 

29 980 Ft/db 

már 

14990 Ft/db-tól

160x230 cm

19 980 Ft/db

már

9990 Ft/db-tól 

pVC padló 

-50% 
1580 Ft/m2 

790 Ft/m2-től

laminált padló 

8 mm-es 

2890 Ft/m2  -30%
1990 Ft/m2-től

laminált padló 
10 mm-es  

5990 Ft/m2 -55%
2590 Ft/m2-től

kövess minket a -on is! www.facebook.com/domexszonyeg
Akciónk 2018. január 10-31-ig tart, illetve a készlet erejéig!
A képek tájékoztató jellegűek. A változás jogát fenntartjuk!
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Irodánk a Skála és az Egyetem között található!
(Dunaújváros, Dózsa Gy. út 25/A)

Személygépkocsik, mikrobuszok, kisteherautók
Folyamatos flottacsere 0 km-es gépkocsikkal!

https://www.facebook.com/Kissrentacar-Autókölcsönző-KISS-Autókölcsönző

+36 20 350 88 88
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farsangi  jelmezek (500 db) kölcsönözhetőek
– már 1000 Ft-tól –, a

Fanni Bababiziben!
Dújv., Vasmű út 47.,

 06-70/422-8133
Nyitva: H-P 900-1200 és 1330-1730, 

Szo 900-1200

  Felnőtt 
és gyerek   farsangi  jelmezek

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TV, INTERNET, TELEFON
•  Kiváló digitális kép- és 

hangminőség
• HD csatornák széles választéka
• Prémium kényelmi funkciók
Szerződéskötési feltételekről, kedvezményes 

lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben!
Szolgáltatások havi 1490 Ft-tól!

 Ingyenes szerelés!
Szerződéskötés:

Antenna Szaküzlet
2400 Dunaújváros, Római krt. 4. fszt.

06/25-78-78-74, 06/20-420-7661
(hivatalos forgalmazó)

Zárszerviz, barkácsüzlet
Dunaújvárosban,

a Szórád M. út 6/A alatt.
Zárak, zárbetétek, 

hevederzár, több pontos 
zárak, egykulcsos 

rendszerek, lakatok, 
vasalat, kulcsmásolás.

Tel.: +36-25/231-236

Farsangi és 
Valentin napi bál
a Digitállal 

a Béke Étteremben  
február 10-én este 8 órától.

Érd.: 06-20/310-30-06

Dr. Bazsa Sándor ph.D

szülész-
nőgyógyász, 
onkológus

Magánrendelés:
Dújv., kohász u. 2.,
H, sz: 15.30-18.00

Bejelentkezés:
06-30/30-25-101
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Alba Volán Zrt.
menetrendi tájékoztatás: 
06 (25) 412-711

MÁV információ:  
06 (1) 349-4949

DVCSH KFT.  
ügyfélszolgálat, hibabejelen-
tés: 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  
Szövetkezet:  
06 (25) 423-122,
ügyeleti telefonszám  
(lift, víz, villany):  
06 (40) 200-201

Intercisa Lakásszövetkezet
ügyfélszolgálat/hibabejelen-
tés: 06 (25) 510-460

Szent Pantaleon Kórház
központi telefonszám: 
06 (25) 550-550 

UPC antennaügyelet: 1221

DIGI hibabejelentés: 1272

Polgármesteri Hivatal: 
06 (25) 544-100

KÖZÉRDEKŰ

Aktuális
 2018. január 21-én 

elhunyt Birkás István 
festőművész, szob-
rászművész.

1947-ben Kunmadarason 
született. 1969 óta Dunaújvá-
rosban élt és dolgozott. 1972-
től 1975-ig Derkovits Gyula 
képzőművészeti ösztöndíjas, 
majd 1997-ben és 2003-ban 
is a Pollock-Krasner Alapít-
vány (New York) ösztöndíja-
sa volt, 2004-ben Munkácsy-
díjjal tüntették ki, 2005-ben 
Pro Cultura Intercisae díjjal 
ismerték el kimagasló művé-
szeti tevékenységét.

1970 óta számos egyéni és 
csoportos kiállításon szerepel-
tek művei Magyarországon és 
külföldön egyaránt. 

Életművéhez tartozott a 
kortárs képzőművészet meg-
ismertetéséért vívott harc: 
1974-1991 között vezet-

te a Dunaújvárosi Amatőr 
Műhelyt majd művésztár-
saival létrehozta az Y Galé-
riát, de ott volt a Nemzet-
közi Acélszobrász Alkotóte-
lep és Szimpozion, valamint 
a Kortárs Művészeti Intézet 
kezdeményezői között is. 
Utóbbi munkáját 1990-1998 
között a Modern Művésze-
tért Közalapítvány elnöke-
ként segítette.

1990-1991 között önkor-
mányzati képviselőként dol-
gozott a kultúra területén.

Lélekből kell festeni – 
mondta többször, „ami első-
sorban a közösség emlékeze-
tének a személyesen keresz-
tül való megőrzését jelenti, 
de művészete „Lélekfestészet” 
azért is, mert expresszív gesz-
tusai a lélek és a személyiség 
szabadságának a tárgyiasulá-
sai.” (Kertész László)

Legújabb művei, mind 
kisplasztikái, mind nagy-
méretű munkái a régi hasz-
nálati tárgyak részleteinek 
formagazdagságát hangsú-
lyozzák, és az általuk kel-
tett asszociációkat tükrö-
zik. (Artportál)   

2018. február 2-án, pénte-
ken 11.30 órakor a Dunaújvá-
rosi Temetőben búcsúzhatnak 
el tőle mindazok, akik tisztel-
ték és szerették.

Nyári Zsombor 5 éves kis-
fiú, aki Sárszentlőrincen él, 
egy 4 tagú család kisebbik fia. 
Két héttel ezelőtt leukémiát 
diagnosztizáltak nála. Azóta 
a PTE OKK Gyermekklini-
ka Onkológiai osztályán fek-
szik. Édesanyja mindvégig 
vele van. Megkezdték a kemo-
terápiás kezelését, folyamato-
san vért kap. Anyagi támoga-
tásra is szükségük van, mert 
az anya kiesik a munkavégzés-
ből. A család kétfelé szakadt, 
de próbálják egymás hiányát 
gyakori látogatással pótolni. A 
nagyszülők, a dédszülő és a csa-
lád minden tagja próbál segí-
teni. A sárszentlőrinci falukö-
zösség is támogatja őket, kupa-
kot gyűjtenek, az óvoda támo-
gatói jegyeket adott ki. Nincse-
nek egyedül, de hosszú, embert 
próbálóan nehéz út áll Zsombi 
és a család előtt a gyógyulásig. 

Irányitott véradást kérnek 
a szülök. Nyári Zsombor vér-
csoportja: 0RH+

Az anyagi támogatást az 
alábbi számlaszámon tudják 
fogadni: Hungária Takarék 
70600195-15378376. Szám-
latulajdonos: Horváth Zsu-
zsanna. Közlemény: Adomány 
Zsombinak.

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

e-mail:  
dunaujvaros@szuperinfo.mediaworks.hu
Fk.: Vida-Varga Andrea, Heffler György és 

Szabó Ferenc 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!

Mobil emlőszűrő állomás Dunaújvárosban
2018. február 5-ig Dunaújvárosban az úgynevezett „Kerek rendelőnél” (Vasmű 
út 10.) várja a meghívóval rendelkező hölgyeket a mammográfiás mobil állomás. 
A kamionban hétfőtől péntekig 9.00-15.30 között végeznek vizsgálatokat. Az 
egészségügyi szakemberek elérhetőek a 06-20/456-4256-os telefonszámon.

Segítség ZsombinakBúcsú Birkás Istvántól

Országszerte több mint 2,5 millió rendszeres olvasó!

Vasas Nyugdíjas Szakszervezet
2018. évi önköltséges kirándulásai 

Első félév
Időpont Kirándulás helye Jelentkezés Ár/fő
2018. 01. 24. Cserkeszőlő 2018. 01. 09. 13 óra 2800
2018. 02. 07. Cserkeszőlő 2018. 01. 23. 13 óra 2800
2018. 02. 23. Cserkeszőlő 2018. 02. 06. 13 óra 2800
2018. 03. 07. Tamási 2018. 02. 20. 13 óra 3000
2018. 03. 14. Kiskunmajsa 2018. 02. 27. 13 óra 2700
2018. 03. 28. Cserkeszőlő 2018. 03. 13. 13 óra 2800
2018. 04. 06. Mórahalom 2018. 03. 27. 13 óra 3500
2018. 04. 15-17-ig Cserkeszőlő 2018. 03. 29. 13 óra 26000
2018. 04. 27. Igal 2018. 04. 12. 13 óra 3100
2018. 05. 11. Kiskunmajsa 2018. 04. 26. 13 óra 2700
2018. 05. 16. Igal 2018. 05. 02. 13 óra 3100
2018. 05. 27-29-ig Gyopáros 2018. 05. 04. 13 óra 28500
2018. 06. 06. Tiszakécske 2018. 05. 22. 13 óra 2700
2018. 06. 15. Mórahalom 2018. 06. 01. 13 óra 3500
2018. 06. 24-26-ig Cserkeszőlő 2018. 06. 05. 13 óra 28000

Jelentkezés minden alkalommal a Szakszervezeti irodában. A nem tagok 
+ 500 Ft hozzájárulást fizetnek, a mindenkori részvételi díj mellé, amely 
csak az egy napos kirándulásokra érvényes. Indulás a Vasmű úti órás elől 
(Dózsa mozi felől). Rendezett tagdíj szükséges a jelentkezéshez.

Jubileumi ünnepségek: 2018. 06. 12-én 60, 65, 70 éves, 2018. 06. 19-én 40, 
50 éves, 2018. 06. 21-én 45-55 éves. Közös születésnap 2018. 10. 12-én.
A második félévi programot áprilisban közöljük ezen újság hasábjain.

Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság



32018.  január 26.

Az Ágasfa Hagyo-
mányélesztő Baráti Kör 
2018. február 10-én, 
szombaton 15 órától a 
rácalmási Dunaparton, a 
csónakház melletti terü-
leten téltemető mulato-
zásra várja azokat, akik 
Konc Király és Cibere 
Vajda vetélkedésében segíte-
ni szeretne, hogy eljöhessen a 
tavasz.  Ez a dramatikus nép-
szokás a böjt és a farsang jel-
képes párviadalát mutatja be. 
Cibere vajda neve a böjti ételt, 
a ciberét jelképezi, Konc király 
pedig a húsos, zsíros falato-
kat. Lesz forró tea, forralt bor, 
cibere leves és kemencés lán-

gos. A hagyományőrző házi-
asszonyok házi süteménnyel 
gazdagíthatják a vendégasz-
talt! 

Sor kerül a menyecskének 
öltöztetett szalmabáb, (banya) 
elégetésére. A bábu a tél, a 
betegség megszemélyesítője.  
Kolompot, hangoskodó esz-
közt, farsangi öltözetet min-
denki hozzon magával!

Magyarország területén Működő vállalat keres főállású

 print és elektronikus média értékesítő munkatársat.

Munkaterület:  Dunaújváros és környéke.
feladata:   A kiadó csoport nyomtatott, elektronikus és online hirdetési felületeinek 

értékesítése. Ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás, meglévő ügyfélkör 
kezelése, ügyfélkör bővítése, ajánlatok elkészítése, hirdetési kampányok 
menedzselése.

elvárások:   Médiaértékesítés területén szerzett tapasztalat, a hirdetési piac ismerete, kiváló 
kommunikációs készség, értékesítés-orientált látásmód, minimum középfokú 
végzettség, rugalmasság, terhelhetőség, megbízhatóság, pontosság, kiváló 
problémamegoldó képesség, proaktív gondolkodásmód, jogosítvány, saját 
gépjármű.

amit nyújtunk:   Főállású munkahely, rugalmas munkaidő, versenyképes jövedelem (alap és 
mozgó bér), laptop, mobiltelefon, tréningek, szakmai továbbképzés.

fényképes szakmai önéletrajzát a mediahr2018@gmail.com e-mail címre küldje.

Égessük el együtt a banyát! 

Itt  jelentkezhetsz: Szabó Ivett Telefon: +3625511412 e-mail: ivett.szabo@delfortgroup.com www.delfortgroup.com

Amennyiben a fenti állások felkeltették az érdeklődésedet szakmai önéletrajzod a fizetési igény megjelölésével  
a következő e-mail címre kérjük elküldeni: ivett.szabo@delfortgroup.com.

Évtizedes sikertörténet!
•  Cégünk 1962 óta gyárt papírt  

Dunaújvárosban, 2006 óta a Delfort 
csoport gyáraként üzemelünk

•  Osztrák tulajdonú cégcsoportunk 
kötelékében az anyaországi két gyár 
mellett egy-egy korszerű üzem működik 
Magyarországon, Csehországban, 
Finnországban, Vietnamban, az Egyesült 
Államokban és Mexikóban

Amit kínálunk:
•  Nemzetközi csapat tagja lehetsz – világ-

színvonalú termékekkel és kihívásokkal!
•  Stabil alapokon nyugvó, innovatív, 

nyitott, és mégis barátságos, családias 
közegben dolgozhatsz!

•  Hosszú távú, biztos munkalehetőség
•  Ingyenes képzési és továbbképzési 

lehetőségek
•  Támogatott családi programok
•  Versenyképes fizetés és juttatási csomag 

(bónusz, Cafeteria)

Mit gyártunk?
•  A Delfort a speciális papírgyártás 

világviszonylatban is ismert és elismert 
képviselője

•  Minden gyár egy-egy speciális termék-
palettára fókuszál

•  A Dunafin az úgynevezett matrica- 
hordozó alappapírral látja el – túlzás 
nélkül – az egész világot!

•  Korszerű technológiai bázison, folyama-
tosan fejlesztve és fejlődve dolgozunk

Az együttműködés
VELED kezdődik!
A speciális és egyedi felhasználású 
papírok fejlesztésében élenjáró 
cégként különleges termékeket, kitűnő 
szolgáltatásokat és személyre szabott 
megoldásokat kínálunk. Átlagon felüli 
eredményeinket munkatársaink 
hatékony együttműködése teszi lehető-
vé; évtizedek óta arra törekszünk, hogy 
elősegítsük iparági megrendelőink 
sikerét – szerte a világon!

VILLANYSZERELŐ
Feladatok:
•  A telephely területén található 

kis-, közép- és nagyfeszültségű 
berendezések üzemeltetése, 
kezelése

•  Rendszeres és eseti villamos 
diagnosztikai feladatok 
ellátása

•  Aktív részvétel a tervszerű, 
megelőző karbantartás előké-
szítésében és lebonyolításában

•  Részvétel a szakmai fejlődést 
elősegítő tanfolyamokon

•  A felmerült és megoldott prob-
lémák pontos dokumentálása

•  Körjáratok elvégzése
•  Elkötelezettség a minőségi 

munkavégzés iránt
• Társosztályok támogatása

Elvárások:
•  Villanyszerelő szakmun-

kás végzettség
•  Folyamatos 3 műszakos 

munkarendben végzett  
munka

•  Felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek

•  Csapatszellem és 
együttműködési 
készség

•  Önálló munkavégzésre 
is alkalmas, felelősség-
teljes személyiség

•  Precíz, pontos munka-
végzés

• Rugalmas hozzáállás
• Terhelhetőség
• Megbízhatóság

Előny:
•  Alállomás kezelői 

végzettség
•  DCS rendszerek 

(Honeywell és 
PCS7) kezelői 
szintű ismerete

•  Karbantartási 
területen 
szerzett szakmai 
tapasztalat

Pályakezdők 
jelentkezését is 
várjuk!

Munkavégzés 
helye:  
Dunaújváros

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
•  Gépek  és berendezések felügyelete,  folyamatos és 

stabil üzemeltetés  biztosítása
•  Felelős a használatra kapott eszközök, szerszámok, 

berendezések rendeltetésszerű használatáért
•  Elkötelezettség a minőségi munkavégzés iránt
• Társosztályok támogatása
Elvárások:
• Szakmunkás végzettség
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
•  Folyamatos 3 műszakos munkarendben végzett  

munka
• Terhelhetőség
•  Csapatszellem és együttműködési készségek
•  Önálló és precíz munkavégzés iránti elkötelezettség
• Rugalmas hozzáállás
• Megbízhatóság

Munkavégzés helye: Dunaújváros

k a p h a t ó !

Megvásárolható 
a Szuperinfó 
szerkesztőségében.
Dunaújváros,  
Vasmű út 35.

Ára: 800 Ft/db

Miskolczi Miklós:

MI DUNAÚJVÁROSIAK
PORTRÉK

a Facebookról II.
című könyve.

A Dunaújvárosi Szuperinfó irodájába

főállású 

ügyfélszolgálati - back office ügyintéző
munkatársat keresünk.

Feltételek:
• érettségi bizonyítvány • tíz ujjas gépelés • magabiztos számítógép kezelés (word, excel, 

internet) • adatrögzítési, pénztár kezelési gyakorlat • szorgalom, precizitás, terhelhetőség.

Fényképes szakmai önéletrajzát küldje a backoffice.szuperinfo@gmail.com e-mail címre.
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Kiállítás
INTERCISA MÚZEUM
(Dújv., Városháza tér 4.)
Látogatható: keddtől péntekig: 
10:00 és 16:00 között; szomba-
ton és vasárnap zárva tart. Hét-
fő szünnap. Minden hónap első 
vasárnapján 14:00 és 18:00 között 
nyitva. 
Múzeumpedagógiai foglalko-
zások előzetes bejelentkezés-
sel. A programokkal kapcsolatban 
bővebb tájékoztatás: 06-25/411-
315, www.intercisamuzeum.hu
állandó kiállítás:
Földszint - Látványtár – A kőkortól 
a legújabb korig
I. emelet - Dunaújváros történe-
te az őskortól az 1970-es évek 
közepéig
Időszaki kiállítás (2. emeleti 
kiállítóterem):

élet és halál egy bronzkori tele-
pülésen
Látogatható: 2018. márc. 4-ig

január hónap műtárgya: 
kora újkorI káLyHaCseMPe 
dunaPenTeLérŐL

KORTÁRS MŰVÉSZETI INTÉZET
(Dújv., Vasmű út 12.)

FéLárnyék – egy fontos gyűjte-
mény legújabb darabjai 
Látogatható: febr. 16-ig

BARTÓK AULAGALÉRIA
(Dújv. Bartók B. tér 1.)
keTTen a TerMésZeTBen
Dr. Somorácz György és Dr. 
Somorácz Áron természetfotói
Megtekinthető: febr. 13-ig

MUNKÁSMŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
(Dújv. Apáczai Cs. J. u. 11.)
TesTÜnk a Csoda
Kiállítás és interaktív játékok gye-
rekeknek (előzetes jelentkezés a 
405-663-as telefonszámon)
Jan. 29 – febr. 2-ig

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 9.)
PráGaI PanoráMa
A dunaújvárosi Panoráma Fotó-
egyesület kiállítása 
Látogatható: jan. 31-ig

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
(Dújv., Szilágyi E. út 34.)

simon Tamás grafikus eMÓCIÓ 
című egyéni kiállítása
Látogatható: febr. 7-ig

LORÁNTFFY GALÉRIA
(Dújv., Radnóti u. 6.)

népi bőrműves kiállítás
Megtekinthető: febr. 19-ig

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

orsZáGaLMa
Jan. 30. 17:00
 

dr. Havas szonja előadása az 
időskori demenciáról
Jan. 26. 16:00

open Music Club
Jan. 26. 18:00

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

a MI kIs városunk - színmű
Jan. 26., 27. 19:00
Febr. 25. 19:00

MIkrokoZMosZ - zenés mese-
játék
Jan. 27. 15:00
Febr. 16. 19:00, 25. 15:00

vaLaHoL eurÓPáBan – musi-
cal
Jan. 28. 19:00

az üvegcipő - vígjáték
Febr. 2., 12., 15., 27.  19:00

TerMInáL - táncjáték
Febr. 7. 19:00

négy évszak / a falka
febr. 9. 15:00, 10. 19:00

kuplékirály – zenés játék
Febr. 13. 19:00

Márai sándor: judIT - asszony-
mese egy részben
Febr. 17., 24. 19:00

déja vu Quartet – Haydntól Mic-
hael jacksonig
Febr. 26. 11:00 és 13:00

BARTÓK MŰVÉSZ PRESSZÓ
(Dújv., Bartók tér 1.)
 

LightBulb a Művész jazz klub-
ban
Jan. 26. 20:00

DUNAÚJVÁROS – PAPÍRGYÁRI ÚT

országos kirakodó vásár
Jan. 28., febr. 11., 25.
PenTeLe TerMésZeTjárÓ 
eGyesÜLeT
(36/30-650-2021, E-mail: pentele.
te@gmail.com)
Rövid túra: Kincsesbánya – Szeg 
hegy – Vontató hegy – Kincses-
bánya
Hosszú túra: Kincsesbánya – Szeg 
hegy – Üdülő - Gányás – Műút – 
Zseri vadászház -Pisztrángos tó 
– Fehérvárcsurgó Kastély – Kin-
csesbánya
Január 27.

RÁCALMÁS – MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR
(Szigetfő u. 31.)

kultúrházak éjjel-nappal
Febr. 2. 9:00 Aktívmami Hordozós 
Fitness, 18:00 Élő Zenés táncház a 
Barina Táncegyüttessel
Febr. 3. 9:00 Nyitott jóga óra, 10:00 
Cikk-cakk foltvarró klub kézmű-
ves fogl; „Fortély-sátor”szabaduló 
szoba; Amatőr csocsó-bajnoskság, 
15:00 Linedance bemutató és 
táncház, 18:00 „Beugró” improvi-
zációs rögtönzés, 18:30 Nyitott 
Pilates óra
Könyvtári program: febr. 3. 
Amnesztia nap; könyves totó fel-
nőtteknek, 9:00 Ismerkedés a 
mesekönyvekkel, 15:00 Irodalmi 
játékok a rácalmási Cimborákkal

RÁCALMÁS – DUNAPART
(Csónakház mellett)
 

Téltemető Mulatozás az ágasfa 
Hagyományőrző Baráti körrel
Jan. 10. 15:00

RÁCALMÁS – JANKOVICH-KÚRIA
 

esküvő kiállítás
Febr. 17. 10:00 – 18:00

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

jumanji - vár a dzsungel - 3d
Jan. 26., 27., 28. 15:30

a legsötétebb óra - 2d
Jan. 26., 27. 13:15, 29., 30., 31. 
15:15

a hentes, a kurva és a félsze-
mű - 2d
Jan. 26., 27., 28., 29., 30., 31. 20:30

a világ összes pénze - 2d
Jan. 26., 27., 28., 29., 30., 31. 18:00 
 

az útvesztő: Halálkúra - 2d
Jan. 26., 27., 28., 29., 30., 31. 17:30
az útvesztő: Halálkúra - 3d
Jan. 26., 27., 28., 29., 30., 31. 20:00
 

Három óriásplakát ebbing hatá-
rában - 2d
Jan. 26., 27., 28., 29. 18:30
Matiné

Tad, az utolsó felfedező - 3d
Jan. 28. 10:00
Tad, az utolsó felfedező - 2d
Jan. 28. 10:15

Ajánló
Molnár Ferenc: Az üvegcipő
Nagyon-nagyon sok humor van benne, és nagyon sok humorforrás, amit úgy tűnik, hogy 
méginkább erősít a rendező, tehát, nem a szépelgés irányába mozdítja, hanem inkább, a dolgok 
kifordítottságának irányába. (Molnár Ferenc: Az üvegcipő – Bemutató febr. 2. További előadások 
február és március hónapban, a Bartók Színházban.)
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Barnaszén 
házhoz 

szállítva!

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Éljenek a kitűnő  lehetőséggel, 
vásároljanak  hazai szenet 
közvetlenül  a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2017. október 2-től  
2018. február 28-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 

házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!
A bruttó árak a kiszállítás költségét már tartalmazzák!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 41.910 Ft/tonna (41,91 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 35.560 Ft/tonna (35,56 Ft/kg)

Otthon
Így előzhetjük meg a fürdő-
szobai penész kialakulásást

 A penész rendkí-
vül kellemetlen, ronda 
dolog. Ezenkívül még 
jelentős egészségká-
rosító hatása is van.

A penész a nedves, nyirkos 
helyeket kedveli, így örömmel 

veti meg a lábát például a für-
dőszobában.

Az első legfontosabb, hogy 
szellőztessünk, amennyit csak 
lehet. Minden fürdés után leg-
alább 15 percig szellőztessünk! 
Az is jó lehet, ha szellőztető-

rendszert, vagy ventillátort 
használunk. Érdemes lehet 
sólámpát is beszerezni, hiszen 
a só csökkenti a levegő pára-
tartalmát. 

A megfelelő tömítő anyag 
is fontos szerepet játszik. 
Manapság kaphatóak a kife-
jezetten penészedést gátló 
anyaggal készült, vízleperge-
tő tömítőanyagok.

Érdemes ráfordítani az 
energiát, mert sok gondtól 
kímélhetjük meg magunkat a 
továbbiakban.

(forrás: www.ridikul.hu)

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.*
*Részletek az üzletben.

Bútorvásár
Atlanta sor 143.400 Ft   136.500 Ft Junior sor 103.700 Ft   99.900 Ft Maxim Plusz sor 95.500 Ft   85.500 Ft Bahama gardrób 2 m 

132.200 Ft   125.900 Ft 

 Dalma konyha 2 m 
(mosogató+munkalap) 

113.800 Ft   108.700 Ft
Fotelágy 
37.300 Ft  

30.400 Ft

Osaka franciaágy 
87.000 Ft   77.000 Ft

Trixi sarok rúgós  229.000 Ft

Beduin heverő 110*200 Rugós
 85.300 Ft   77.100 Ft

Rodosz sarok rugós 175.700 Ft   156.800 Ft

RC-ST gardrób 120 cm 
63.900 Ft  57.300 Ft

Neszta konyha 240 cm 
(mosogató+munkalap) 

137.200 Ft   130.500 Ft

Jana 3+1+1 
124.100 Ft   

120.600 Ft

Panama sarok rugós 
124.700 Ft   114.700 Ft

Liszabon franciaágy rugós 
102.400 Ft   96.900 Ft
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Oktatás-állás
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

FEBRUÁRBAN INGYENES ESTI FELNŐTTOKTATÁS INDUL!

MUNKA MELLETT VÉGEZHETŐ, HETI 1-2 DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁG!

 Kedvezmények, juttatások
 Diákigazolvány  Családi pótlék, adókedvezmény
 Tanulmányi ösztöndíj  a 2. szakma megszerzése 
 a gyakorlati képzés idejére  is INGYENES 16 éves kortól

Érdeklődni lehet a 0630/983-3006 telefonszámon.  
Jelentkezni személyesen az iskolában  

a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A címen.

Szakközépiskolai képzések 
2 év

Feltétel: szakközépiskola (régi 
szakiskola) 10. befejezett évfolyam vagy 

iskolarendszerben szerzett OKJ végzettség 
vagy érettségi bizonyítvány

Eladó 34 341 01
Cukrász 34 811 01
Szakács 34 811 04
Pincér 34 811 03
Pék 34 541 05

Érettségire épülő képzéseink 
2 év

Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző 54 811 11
Vendéglátásszervező 54 811 01
Kereskedő 54 341 01

Szakközépiskolai képzések  
3 év

Feltétel: 8 általános

Eladó 34 341 01 
Cukrász 34 811 01
Szakács 34 811 04 
Pincér 34 811 03
Pék 34 541 05

Szakközépiskolai képzés  
1 év

Vendéglátó üzletvezető 54 811 02
Feltétel: szakács, pincér vagy 

cukrász végzettség és 2 év 
vendéglátó szakmai gyakorlat

A szórakozott tanárnő 
köszön a villamoson az 
egyik utasnak, de rájön, 
hogy nem is ismeri, ezért 
pirulva mentegetőzni 
kezd:
- Jaj, bocsásson meg, azt 
hittem, az egyik gyere-
kem apja!

* * *
Óceán

- Pistike, melyik óceán 
ez? - kérdezi a tanár a 
térképre mutatva.
A fiú mélyen hallgat.
- Így van! Ez a Csendes-
óceán!

* * *
Beírás  

Pistike ellenőrzőjében:
„Tisztelt Szülő! A fia ma 
majdnem kirúgta az abla-
kot.”
Válasz:
„Tisztelt Tanárnő! A fia-
mat majdnem leszidtam 
érte.”

HUMOR

Aláírásgyűjtésre
keresek Dunaújvárosban 

munkatársakat.
2018. 02. 19-2018. 03. 05-ig.

Bérezés: 300 Ft/aláírás.
Jelentkezésed várom: +36-70/632-0533

DaruSín Kft.
Magyarország egyik legnagyobb emelőgép gyártással és 
karbantartással foglalkozó cége dunaújvárosi és változó 

telephelyeire szakirányú végzettséggel rendelkező 
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökbe:

karbantartó lakatos 
(dunaújvárosi munkavégzésre)
feladatok:
•  gépek, berendezések javítása, 

karbantartása
szerelőlakatos 
külföldi munkavégzésre
feladatok:
•  acélszerkezetek szerelése, 

felállítása
villaMos karbantartó 
(dunaújvárosi vagy vidéki 
munkavégzésre)
feladatok:
•  emelőgépek, villamos 

berendezések szerelése javítása, 
karbantartása

hegesztő / Minősített 
hegesztő 
(dunaújvárosi munkavégzésre)
feladatok:
•  acélszerkezetek gyártóművi 

hegesztése
szerelőlakatos 
(dunaújvárosi és/ vagy 
magyarországi munkavégzésre)
feladatok:
•  acélszerkezetek szerelése, 

összeállítása
statikus tervező
feladatok:
•  acélszerkezetek tervezése
•  gyártmányok tervezése
•  felmérések végzése

elvárások:
•  szakirányú végzettség 
•  terhelhetőség

•  megbízható, önálló 
munkavégzés

amit kínálunk: 
versenyképes fizetés és cafetéria (étkezési jegy, teljesítménypótlék, 
éves jutalom), jó kollektíva, előrelépési lehetőség, továbbképzési 
lehetőség, hosszú távú munkahely, jó munkakörülmények. Vidéki 
munkavállalóknak utazási költségtérítés, vagy szállítás, korrekt szállás.
Jelentkezni a munkakör megjelölésével a darusin@darusin.hu 
e-mailcímre küldött önéletrajzzal, valamint a 06-25-503-930-as 
telefonszámon lehetséges.
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Dunaújvárosi könyvelő irodába
gyakorlattal rendelkező

mérlegképes könyvelő
munkatársat keresek, bér munkaügyben

jártasság előnyt jelent.
Jelentkezés: konyveles.dujv@freemail.hu

A Body Fashion (Magyarország) Kft. nemzetközi hátterű fehérnemű gyártó cég,
mely dunaújvárosi székhelyére munkatársakat keres.

Mérlegképes könyvelő
Feladatok: Könyvelési feladatok ellátása. Éves és havi pénzügyi zárás

során a főkönyvi könyvelések elvégzése, ellenőrzése.
Analitikus nyilvántartások vezetése és egyeztetése a
főkönyvvel. Számlaegyeztetések, folyószámla egyeztetések.

Elvárások: Szakirányú végzettség. Felhasználói szintű informatikai
ismeretek.

Előny: Angol nyelvtudás. Könyvelő irodában vagy vállalkozói
környezetben szerzett min. 3 éves tapasztalat.

HR ésmunkaügyi asszisztens
Feladatok: HR tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív

feladatok ellátása. Rendszeres és ad-hoc
riportok készítése

Elvárások: Szakirányú végzettség. HR területén
megszerzett szakmai tapasztalat. TB és
bérügyintézői ismeretek. Angol nyelvtudás

Előny: Min. 3 éves szakmai tapasztalat.

Jelentkezni: hr@bodyfashion.hu

A Body FashionMagyarország Kft. dunaújvárosi üzemébemunkatársat keres

Karbantartási vezető
pozícióba

Feladatok: Karbantartási tevékenységek, csoport vezetése, irányítása. Munkabiztonsági és munkaegészségügyi
követelmények felügyelete. Karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése, géppark
karbantartásának irányítása. Az előírt dokumentációk, riportok készítése, minőségi követelményeknek
való megfelelés. Külsős partnerekkel való kapcsolattartás.

Elvárások: Szakirányú végzettségek. Többéves karbantartási területen szerzett szakmai tapasztalat. Gyártó cégnél
szerzett min. 2-3 év vezetői tapasztalat. Tárgyalóképes angol nyelvtudás. Nagyfokú felelősségtudat.
Microsoft Office ismerete. Határozott, céltudatos személyiség.

Amit kínálunk: Folyamatosanbiztosítottmunka.Határozatlan idejűmunkaszerződés.Korrektbérezés. Egyműszakosmunkarend.
Jelentkezni: hr@bodyfashion.hu

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!

20-30%-os ÖNRÉSSZEL TÁMOGATOTT
LAKÁSHITEL, TELJES KÖRŰ JOGI HÁTTÉR,

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk

ügyfeleink részére!
Weineren 1 sz.+étk. lakás 7,9 MFt
Hold u. 1+2 szobás lakás 9,5 MFt
Gagarin téren tégla lakás 10,9 MFt
5 szobás családi ház 23,5 MFt
Dújv. Észak 859 m2 ép. telek 8,4 MFt
Dújv. felújítandó ház 5,5 MFt
Dújv. luxus ház 29,9 MFt
KIADÓ (2 szoba+hall) Váciban 70E Ft+rezsi/hó
KIADÓ Gagarin téren üzleth. 100E Ft+rezsi/hó
Rácalmáson 320 m2-es ing. 300E Ft+rezsi/hó
Rácalmáson 320 m2-es ing. 39MFt
Rácalmáson 2+1 szob. ház 12,5 MFt
Baracson 4 szobás ház 17MFt
Adonyban családi ház 11MFt
Kulcson nyaralók 3MFt, 4,3 MFt
Baracson lakható nyaraló 7MFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház 12,5 MFt
Mezőfalván 180 m2-es ház 14MFt
Óvárosban garázs eladó 1,1 MFt
Rác.on ép. telek 720 m2 4,8 MFt
Rác.on ép. telek 10 000 m2 7,5 MFt
Rác.on ép. telek 969 m2 4MFt
Kisapost. ép. telek 1000 m2 1,8 MFt
Venyimen ép. telek 800 m2 3MFt
Kulcson ép. telek 678 m2 1,5 MFt
Dújv., ép. telek 859 m2 8,4 MFt

06-30-8678-662
Felső Duna parton 49 m2 felúj. tégla 10,4 MFt
Martinovics u. 49 m2 felújított tégla 11,5 MFt
Balogh Á. u. 56 m2 felújított tégla 12MFt
Bocskai parki 2. em. 64 m2 tégla 11,9 MFt
Liszt F.-ben 100 m2 szép tetőtér 15,5 MFt
Rácalmáson 3+1 szob. cs.ház 16,9 MFt
Baracson 60 m2-es ház telekkel 3,5 MFt
Kulcson nyaraló gyüm. kerttel 4,2 MFt
Keresünk belvárosi, jó állapotú lakásokat
készpénzes vevőink részére!

06-30-1818-942
Egyetemhez közeli tetőtéri tégla 10,5 MFt
Kulcson telkek 3,6 MFt, 2,65 MFt, 1,8 MFt, 3,6 MFt
Kulcson 2 szintes nyaraló 4MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház 15MFt
Kertvárosban 2 generációs ház 21MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25MFt
Rácalmási erdő, 20 000 m2 8MFt
Perkátán 6 szobás cs. ház 27,2 MFt
Táborállásonmodern cs. ház 55MFt
N.venyimen 330 m2 cs. ház 47MFt
06-30-8678-641 vagy 0630-867-8661

Sifeko Kft. felvesz
acélszerkezeti

lakatosokat, hegesztőket
dunaújvárosi munkavégzésre.
Kiemeltenmagas fizetés.

06-20-805-6618, 20-416-3989

OPERÁTOR
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Dunavarsányi autóipari partnerünk
keres férfi és női munkavállalókat

operátori munkára.
Ha érdekel a munka küldd

az önéletrajzod erre az e-mail címre:
info@termelestamogatas.hu

Amit ajánlunk:
- Folyamatos munkalehetőség
- Egyenlő bánásmód
- Nettó 150 000–190 000 forint
- Túlórapótlék (50%)
- Béren kívüli juttatások (nettó 28 500 forint)
- Prémium lehetőség

Elvárásaink:
- Álló munka tűrése
- 3 nap munka, 3 nap pihenő
- 12 órás munkarend

LAKÁS

Interspar mellett
1+2 szobás szép

lakás eladó.
Ára: 9,5 MFt

06-30/867-8662

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000
Tulajdonos társat keresek dunaújvárosi
lakáshoz. Megbeszélés szerint. Érd.: 06-
30/894-3393.

Belvárosban, Széchenyi utcában, III.
emeleti, kétszobás téglalakás eladó.
Tel.: 06-70/619-0940.

Készpénzért lakást vásárolok tulajdo-
nostól, lehet hitellel terhelt, résztulajdon
is! Tel.:06-30/209-3591.

Mátyás király krt-on garzonlakást ven-
nék. Tel.: 06-30/337-4537.

ÁLLÁST KÍNÁL
A Grabarics Építőipari Kft.

raktáros
munkatársat keres

dunaújvárosi telephelyére.

A munkakör betöltéséhez
szükséges feltételek:
• középfokú iskolai

végzettség,
• targoncavezetői

jogosítvány,
• B kategóriás jogosítvány,

• raktározás területén
szerzett tapasztalat

előny lehet.

Az önéletrajzokat a
munkakör megjelölésével

az allas@grabarics.hu e‑mail
címre kérjük eljuttatni.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

ÜZLET, IRODA

Dunaújvárosban, Verebély úton,
kétszintes, kb. 350 nm-es, épület el-
sősorban varrodának vagy egyéb
könnyűipari tevékenységre kiadó.
Érd.: 06-20/413-7529; facebook:
Aver Hellas KFT

Tojásház I. emeletén 40 m2-es helyiség
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20/480-
6060.

CSALÁDI HÁZ

Dunaújváros mellett, Apostagon két-
szobás, összkomfortos családi ház mel-
léképületekkel eladó vagy elcserélhető.
Tel.: 06-70/2315-295.

Kulcson, kitűnő állapotú, 3+2szobás
családi ház eladó. Ár: 28MFt. Tel.:06-30/
628-0836.

Felújítandó, komfort nélküli parasztház
nagy kerttel olcsón eladó Dunaföldvá-
ron. Érd.: 06-30/225-8105.

GARÁZS

Garázs eladó! Rácalmás üzleti központ-
jában nagy 25 m2-es kiváló garázs 163
m2-es telekkel eladó. Villany van! Ár:
2MFt. Tel.: 06-20/4148-795.

Vasmű főkapunál garázst bérelnék. Tel.:
06-70/9679-053.

Garázst veszek. Tel.: 06-30/691-6487.

KIADÓ INGATLAN

Béke téren 1 és 2 szobás
appartmanok
kedvező áron kiadók.
Érdeklődni 8-15 óráig
70/3206439 tel. számon

Rácalmáson 110 m2-es, 4 hálószobás,
2 fürdőszobás, igényesen kialakított,
berendezett családi ház, garázzsal, 6-8
kocsibeállókkal hosszú távra kiadó.
Számlaképes. Érd.: 06-20/958-9854.

Barátságban 1,5 szobás lakás kiadó
60.000 Ft! Érdeklődni 13:00-tól, 06-30/
409-1156.

Belvárosban felújított, újonnan bútoro-
zott, egyszobás lakás kiadó 70eFt+re-
zsiért. Tel.: 06-30/2252-331.

Belvárosi, első emeleti, kétszobás, bú-
torozott lakás kiadó. Tel.: 06-20/917-
5658.

Frissen felújított, bútorozott, 59 m2-es
lakás azonnali beköltözéssel kiadó
a Rómain. Tel.: 06-25-259-826.

Központi, kétszobás lakás kéthavi kau-
cióval kiadó. Tel.: 06-30/9015-275.

Belvárosi pincehelyiség kiadó. Tel.: 06-
30/566-3598.

Dunaújvárosban garzonlakás kiadó!
Tel.: 06-20/565-4214.

1,5 szobás lakás kiadó. Tel.:06-30/488-
6963.

JÁRMŰVEK

Dunaújvárosban kétszobás üres lakást
bérelnék. Tel.: 06-70/9679-053.

Alvázvédelem! Dunaújvárosban, fűtött
műhelyben vállalunk alvázvédelmet. Lo-
komotív u. 5. Tel.: 06-30/378-5478.

Másfél szobás lakás kiadó. Tel.: 06-70/
387-2901.

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

Albérlet kiadó. Érd.: 06-30/691-6487.

1007 cm3, kombi, Opel Astra február
végéig műszakival rendelkezik, sürgő-
sen eladó. Tel.: 06-20/939-8638.

Használt idős roncs autó felvásárlás.
Hivatalosan! Tel.: 06-30/733-7753.

TELEK

Rácalmáson Martinász lakótelepen, Vi-
ola utcában csendes helyen, eladó
összközműves 1105 m2-es építési te-
lek. Tel.: 06-20/213-8516.

ÁLLÁST KERES

Csillagdomb szomszédságában 720
m2-es építési telkek eladók! Tel.: 06-30/
2252-331.

Takarítást vállalok. Tel.: 06-70/2036-
240.

Kulcson belterületi építési telek vízzel,
villannyal, házzal eladó. Tel.:06-20/
9558-163.



8 2018.  január 26.

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

TARGONCAVEZETŐ,
ANYAGELŐKÉSZÍTŐ
Feladatok:
• Alapanyag érkeztetése, átvétele
• Alapanyag, belső anyagmozgatása, raktári
elhelyezése, azonosítása

• Papírgép alapanyaggal történő ütemezett ellátása
• Raktári rend biztosítása
Elvárások:
• Új típusú vezetőüléses targoncavezetői jogosítvány
• Targoncavezetői tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság
• Nagyfokú precizitás és megbízhatóság
• Erős analitikus képesség
• Terhelhetőség, jó fizikum
Előny: Gyártó cégnél hasonló munkakörben

szerzett tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06-18,18-06)
betanulás alatt ezt követően 5+2–es munkarend
(06-14;14-22;22-06) betanulás után
Munkavégzés helye: Dunaföldvár, Budapesti

betanulás után

GÉPBEÁLLÍTÓ, GÉPKEZELŐ
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: Flexo nyomdai gép kezelésében szerzett

tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend

(06:00-18:00,18:00-06:00)
Munkavégzés helye:
Budapest XXIII. kerület vagy Dunaföldvár,
Budapesti betanulás után

KARBANTARTÓ
Feladatok:
• A termelő gépek, berendezések beállítása, javítása
• Időszakos karbantartások elvégzése
• Technológiai leírások betartása/betartatása
Elvárások
• szakirányú végzettség (géplakatos/gépbeállító
lakatos/karbantartó lakatos/TMK lakatos)

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

• Pontos, precíz, megbízható, önálló munkavégzés
• Csapatszellem
Előny: Gyártó cégnél hasonló munkakörben szerzett

tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend

(06:00-18:00,18:00-06:00)
Munkavégzés helye: Budapest XXIII. kerület

CSOMAGOLÓ
Feladatok:
• A termékek csomagolása,
• A folyamatos termelés anyagigényének biztosítása,
• Technológiai leírások betartása
Elvárások:
• Alapfokú végzettség,
• Önállóság,
• Kézügyesség, gyors és precíz munkavégzés,
• Álló munka vállalása,
• Monotónia tűrés,
• Rugalmasság
Előny: Gyártó cégnél hasonló munkakörben szerzett

tapasztalat
Munkaidő: 12 órás munkarend, heti 3 illetve

4 nap munkavégzés
Munkavégzés helye: Dunaföldvár, Budapesti

betanulás után
Amit ajánlunk:

3 Versenyképes jövedelem 3 Cafeteria 3 Hosszú távú fejlesztési program
3 Megbízható vállalati háttér

3 Budapestre ingyenes céges buszjáratot biztosítunk több településről,
3 Dunaföldvárra utazási költségtámogatás ajánlunk

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

A jelentkezéseket a következő e-mail vagy postacímre kérjük eljuttatni:
dfkarrier@vajdapapir.hu; 1239 Budapest, Ócsai út 8.

Magyarországibetonacél feldolgozó cégkeresi leendő

KARBANTARTÓ-
BETONACÉLFELDOLGOZÓ

munkatársát aKápolnásnyéki telephelyére

Elvárás:
• Géplakatos, karbantartó, esetleg valamilyen fémipari
végzettség, hegeszteni tudás
• Precíz, pontosmunkavégzés,
• Megbízhatóság, erkölcsi bizonyítvány
•Többműszakosmunkarend vállalása

Amitbiztosítunk:
• Hosszútávú, biztosmunkalehetőség
•Magas jövedelem, szép kártya
• Ingyenesmunkásszálló biztosítása
• Útiköltség térítés tömegközlekedés esetén 86%, saját autó
esetében 9 Ft/km

Jelentkezni lehet: 06-22/574-318 vagy 06-20/310-6944

DaruSín Kft.
Magyarország egyik legnagyobb emelőgép gyártással és
karbantartással foglalkozó cége dunaújvárosi telephelyére

Logisztikai vezetőt keres
Főbb feladatok:
- logisztikai rendszer kialakítása, irányítása, fejlesztése
- külső partnerekkel, ügyfelekkel és beszállítókkal való
kapcsolattartás

Elvárások:
- felsőfokú logisztikai vagy műszaki végzettség
- vezetői gyakorlat
- logisztikai munkakörben szerzett tapasztalat
- idegen nyelv társalgás szintű ismerete (angol vagy német)
- megbízható, önálló munkavégzés, jó szervezőkészség
- terhelhetőség
Amit kínálunk: versenyképes fizetés és cafetéria (étkezési jegy,
teljesítménypótlék, éves jutalom), jó kollektíva, továbbképzési
lehetőség, hosszú távú munkahely, jó munkakörülmények.

Jelentkezni a munkakör megjelölésével a darusin@darusin.hu
e-mail címre küldött önéletrajzzal, valamint a 06-25-503-930-as

telefonszámon lehetséges.

Kine Bau Kft.
KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT

keres

•Helyben végzett
munka

• Kiemelt, biztos fizetés

• Cafetéria
•Munkaruha
•Utazási támogatás

Érd.: Dunaújváros, Verebély út 17.
Tel.: 06-25/501-960

AAAVákuum-Klímatechnika Kft.

gépész vagy villamosipari
szakmával rendelkező

munkatársat keres.

JJJeeellleeennntttkkkeeezzznnniii::: hhhééétttkkkööözzznnnaaappp 888-111666 óóórrraaa kkkkkööözzzööötttttt...
Tel.: 25/503-510, e-mail: vakuum@vakuuuumklima.hu

Felvételre keresünk:

s k l k
k

T.: 70 38 151 48

szerkezet lakatost
kezdő lakatosokat
segédmunkást

láng-
és plazma vágót

sszerkkezet llakkatostszerkezet lakatost
kkezdő lakatosokatkezdő lakatosokat
segédmunkástsegédmunkást

láng-láng-
és plazma vágótés plazma vágót

Ipari szolgáltatásokkal és
kereskedelemmel foglalkozó

kis létszámú Kft. keres

irodavezetői
munkakörbe

közgazdasági végzettséggel
rendelkező személyt.

A részletes, fényképpel ellátott
szakmai önéletrajzot és a

kézzel írott motivációs levelet
„rátermett” jeligére várjuk a

hirdetőbe.

Rácalmáson lévő
ipari területre

keresünk azonnali kezdéssel

férfi és női takarító
munkatársakat állandó

bejelentéssel.
Továbbá várjukmegváltozott
munkaképességű dolgozók

jelentkezését részmunkaidőben is!
Hívásaikat várjuk:

hétköznapokon 8-16 óra között az
alábbi telefonszámokon:

06-30-5000-959, 06-30-298-4077
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• Versenyképes juttatási csomag:
Min. bruttó 230 000 – 252 000 Ft juttatás (munkatapasztalattól
függően; a kafetéria – már az első teljes hónaptól jár!; bónuszok:
jelenlét, minőségi és termelékenységi mutatók alapján járnak)

• Akár egy új szakmát is kitanulhatsz - Előrelépési lehetőség
• Hosszú távúmunkalehetőség
• Családias és rendezett munkakörnyezet
• Ingyenes céges buszjárat

Amit elvárunk:
•Legalábbáltalános iskolai végzettség •3műszakos vagy 12órásmunkarendvállalása

Jelentkezz hozzánk!
Bogó Renáta, email: rbogo@hanonsystems.com
cím: 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 9-11.

Gyártósori operátorokat
(Székesfehérvár)

Amit kínálunk:

Egy jómunkahelyen…
…megbecsülnek és hosszútávra tervezhetek,

… nem kell attól félnem, hogy késve és pontatlanul kapok fizetést,
… biztonságos és igényes környezetben dolgozhatok,

akár az egész családommal!

Ilyenmunkahelyen szeretek dolgozni!
Szeretnél hasonlóan érezni munkahelyeddel kapcsolatban?

És mindezt megosztani barátaiddal is?
Ha igen, nálunk a helyed és hozd magaddal ismerőseidet is anyagi elismerés fejében!

A székesfehérvári Hanon Systems Hungary Kft., - több, mint - 25 éve
a régió egyik legnagyobb autóipari beszállítója felvételre keres:

Álláshirdetés
Több, mint 70 éves tapasztalattal rendelkező, világszínvonalú
alumínium állvány rendszereket gyártó, német Alfix GmbH,
kulcsi telephelyén, júniusban Alfix Ungarn Kft. néven
elindította leányvállalatát.
Magyarországi termelő egységébe a következő pozícióra
keres munkatársat:

Hegesztő
Főbb feladatok:
- Rajzok, dokumentációk és utasítások alapján elkészíti a
hegesztési varratokat, elvégzi a kapcsolódó munkálatokat

- Méretezéseket , tűréseket, gyártási utasításokat alkalmazza
munkája során

- Hegesztő tevékenységet dokumentálja
- Hegesztőgépeket önállóan kezeli és beállítja
- Egyszerűbb szerelési és karbantartási munkát elvégez
- Adott esetben kézi hegesztést végez
Elvárások:
- Teszhegesztésen való megfelelés
- Terhelhetőség
- Két műszakos munkarend vállalása
A munka betöltéséhez előny:
- Alumínium hegesztői képesítés
- Tűzvédelmi szakvizsga
- Fémipari jártasság
Kompetenciák:
- Precizitás, önálló munkavégzési képesség
- Csapatjátékos beállítottság
- Megbízható, munkája iránt igényes és elkötelezett
Amit kínálunk:
- Bejelentett, határozatlan idejű munkaviszony
- Versenyképes fizetés
- Kedvező béren felüli juttatások
- Teljesítménybérezés
- Fizetett szabadság
- Szakmai fejlődési lehetőség
- Rendezett munkakörnyezet
- Céges busz a műszakos munkarendhez igazodva

Fényképes önéletrajzot az alábbi címre várjuk:
a.nemeth@alfix-systems.com
Alfix Ungarn Kft.
2458 Kulcs, Ipar u. 362/21
Érdeklődni lehet: 06-25/510-080-as telefonszámon

Fényképes önéletrajzot az alábbi címre várjuk:
j.szabone@alfix-systems.com
Alfix Ungarn Kft.
2458 Kulcs, Ipar u. 362/21
Érdeklődni lehet: 06-25/510-081-es telefonszámon

A Grabarics Építőipari Kft. munkatársat keres

villanyszerelő
munkakör betöltésére.

Feladata: építési területeken az ideiglenes
elektromos hálózat kiépítése, meglévő ideiglenes

felvonulási berendezések, egyéb villamos
berendezések telephelyen történő tervszerű
karbantartása, ellenőrzése, dokumentálása

Amunkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• Villanyszerelő szakmunkás bizonyítvány
• Villanyszerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

Az önéletrajzokat amunkakör megjelölésével a
hr@grabarics.hu e‑mail címre kérjük eljuttatni.

Munkatársakat keresünk RÁCALMÁSI varrodánkba.
A Csizmarik és Társa Kft. munka-, védő- és katonai

ruházat gyártásával foglalkozik.
Cégünk

szakképzett varrónőt
keres.

Kiemelt fizetési lehetőséget kínálunk,
útiköltség térítéssel. Munkaidő: 6.00-14.30.

Az állással kapcsolatosan érdeklődni lehet budapesti
központunkban: +36 1 2776960, +36 1 2774766

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

SOPRONKÖVESD

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AUTOLIV KFT.

Az Alibi Pizzéria
főállású konyhai

kisegítőt
keres hosszú távra.

Érd.: 06-30/6401-784

Férfi segédmunkásokat

06-70/605-3005

Férfi segédmunkásokat
keresünk 12 órás munkarendbe. Hosszú
távúmunkalehetőség! Heti fizetés!

06-70/605-3005

Férfi segédmunkásokat
keresünk 12 órás munkarendbe.
Hosszú távúmunkalehetőség!

k i e m e lt b é r e z é s !
Érd: +3670/326-5179

Acélkereskedelmi cég
raktáros

pozícióba keres
min. szakmunkás
bizonyítvánnyal

rendelkező kollégát,
rácalmási telephelyen

történő munkavégzésre.
Fényképes önéletrajzokat az
rsteel@rsteel.hu
e-mail címre várjuk.

VÉD-SZ Kft.
Létesítményi tűzoltósága tűzoltó

híraDó ügyeleteSi
állásba keres munkavállalókat,

12 órás folyamatos munkarenden.
Szükséges jó kommunikációs készség,
középszintű számítógépes ismeret.
Előny: 40 órás tűzoltó tanfolyami

végzettség, érettségi.

Önéletrajzokat a
tuzolto974@gmail.com

e-mail címre kérjük.
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OKTATÁS

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

KVJMŰVEK ZRT.
Autóipari alkatrészgyártó

vállalat keres

gépkezelő
munkatársat présgépek,
ponthegesztő gépek

kezeléséhez
Elvárás:

- 8 általános iskolai végzetség
- Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
- Versenyképes jövedelem,
- Cafetéria,
- Munkába járástámogatás

Jelentkezés:
KVJ MŰVEK ZRT.

H-2421, Nagyvenyim KVJ Művek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102, fax: +36 25 259 442
titkarsag@kvjmuvek.hu, www.kvjmuvek.hu

Keramet Hungary Kft.
ÁL L Á SH I RD E T É S

Az ISD Dunaferr Zrt. területén működő
Keramet Hungary Kft.

munkavállalókat keres az alábbi munkakörökbe:
DARUVEZETŐ 190 000 Ft/hó,
LÁNGVÁGÓ 220 000 Ft/hó,

VAGONTAKARÍTÓ 140 000 Ft/hó és
(+E kat. GKJ kártyával rendelkező)

GÉPKOCSIVEZETŐ 250 000 Ft/hó
Bérezés:

alapbér +műszak pótlék + egyéb juttatások
Érdeklődni a +36/30-791 4356

telefonszámon lehet munkaidőben

Dunaújvárosi Kft.
azonnali kezdéssel felvesz
csarnok szerelésben
és csarnok bádogozási
munkákban jártas
szerelőlakatosokat
folyamatos dunaújvárosi és vidéki

munkákra, napi járással. B kategóriás
jogosítvány és vezetési hajlandóság

előnyt jelent.
Jelentkezni hétköznapokon,

8-16 óra között: 06-30/743-8828

Acélkereskedelmi cég
üzletkötő

pozícióba keres
min. érettségizett,

angol nyelvtudással és
"B" kat. jogosítvánnyal

rendelkező kollégát, rácalmási
telephelyén történő
munkavégzésre.

Fényképes önéletrajzokat az
rsteel@rsteel.hu
e-mail címre várjuk.

villanySzereléSben,
víz, gáz, fűtéSSzereléSben,
technológiai cSőSzereléSben
éS lakatoS munkákban jártaS
kollégákat éS aWi hegeSztőket
keresünk változó munkaterületre.
Elvárás: több éves tapasztalat.
CsőszErElő: pályakezdő is lehet,

szakmunkás bizonyítvány szükséges.

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

Az ISD Dunaferr Zrt.
Vasútforgalmi Üzemébe keresünk

munkavállalókat

kocsirendező
munkakörbe.

Elvárásaink:
minimum 8 általános iskolai végzettség,

középfokú végzettség előnyt jelent
(előrelépési lehetőség),
orvosi alkalmasság
Amit kínálunk:

165 000 Ft/hó bruttó alapbér,
forgalmi kiképző tanfolyam (8 hét),
12/24-12/48 folytonos munkarend,
étkezési hozzájárulás (6100 Ft/hó),
munkába járás költségtérítése,

védőruha,védőeszköz biztosítása,
forgalmi vizsga utána bruttó alapbér

emelt összegű
műszakpótlékkal (50%) 247 500Ft/hó

Jelentkezni és érdeklődni: az
allas@dlabor.hu címre küldött

önéletrajzzal személyesen a Vasmű tér
1-3. fsz. 17.sz. irodában (Humán Intézet)

munkanapokon 800 és 1100 között.
Csoportos tájékoztató

2018. január 29-én (hétfő) 14 órakor
a Vasmű tér 1-3. Humán Intézet

106. termében

Pötyi TeamBt.
keres:

-technológiai
csőszerelőket

-AWI hegesztőket.
Azonnali
kezdéssel!

Tel.:
06-30/401-2993

A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

Szakmai önéletrajzot a
hr@grabarics.hu
e-mail címre várjuk.

MASZ Csoport
Acélszerkezet-gyártó cég
Baracsra keres önállóan

dolgozni tudó
szerkezetlakatosokat,

minősített Co hegesztőket,
gépkezelőket, valamint
festő szakmunkásokat
(acélszerkezet szórására).

Fényképes önéletrajzokat
e-mail-ban várjuk:

szeles.balazs@maszcsoportkft.hu
címre

A Grabarics Kft.
dunaújvárosi telephelyére

raktári
segédmunkást

keres.

Jelentkezéseket az
allas@grabarics.hu
e-mail címre, vagy a
Papírgyári út 30/D

címre kérjük elküldeni.

Németországi munkára keresünk
LAKATOS, CSŐSZERELŐ, VEZETŐ

SZERELŐ munKATáRSAT.
Jó kereseti lehetőség.

Előny: német nyelvtudás, jogosítvány.
eucoro@t-online.hu, 06-20/318-8883

Max Power Műszaki Áruház
eladómunkatársat

keres. Jelentkezni önéletrajzzal a
duna@xsystem.hu e-mail címen vagy
személyesen, önéletrajzzal az áruházban lehet.

Cím: belső Park Center

Dunaújvárosi építőipari cég

ÉPÍTŐIPARI MŰVEZETŐ
munkatársat keres Dunaújváros és
környékén végzendőmunkára.

Feltételek:
• építőipari technikusi
vagy főiskolai végzettség,
• jogosítvány,
• csoportvezetői, emberek
irányításában szerzett gyakorlat,
• jó kommunikációs képesség

Fényképes önéletrajzát, rövid
bemutatkozó levelét fizetési igény

megjelölésével az
epitomunkatars@gmail.com címre illetve
a 06-70-301-00-31-es telefonszámra

várjuk 2018. február 2-ig.

Autós - Motoros iskola

A Dutex Kft. (patyolat) kisteljesítményű
kazánra kazánfűtőt keres (lehet nyugdí-
jas is). Jelentkezni személyesen: 8-12
óráig (Dunaújváros, Gutenberg köz 2.)

Személy- és vagyonőrt keresünk érvé-
nyes okmányi iratokkal. Tel.: 06-70/
618-1518.

Egyéni vállalkozók! Női-férfi fodrászt és
műkörmös-pedikűröst keresünk. Telefo-
náljon: 06-30/9482-406.

Dunaújváros és környéki munkára
keresünk géplakatos, szerkezetlaka-
tos és darukezelő szakembereket, va-
lamint Papírgyárba női és férfi betaní-
tott, segédmunkásokat. Dunaújvárosi
horganyzó üzembe betanított és se-
gédmunkásokat. Érd.: H-P: 8-15-ig.
Tel.: 06-30/622-7151, 06-70/311-
3141. Iroda: Csillagház, 3. emelet
309-es helyiség.

Dunaújvárosi munkára villanyszerelő-
ket keresek. Érd.: 06-30/254-9206.

Az Adonyi Agroszerviz Kft. mezőgazda-
sági berendezések, épületek, traktorok,
munkagépek, és gépjárművek villamos
karbantartásához, javításához villany-
szerelőt keres. Kiváló szakmai fejlődési
lehetőség, hosszú távú munkakapcso-
lat. Bérezés megegyezés szerint. Je-
lentkezni a 30/902-15-41, 30/405-41-
29 telefonszámokon, vagy az
agroszervizkft@gmail.com címen lehet.

Székesfehérvári Kft keres munka-
társat tüzeléstechnikai szervízmű-
szerész munkakörben. Elvárások:
legalább középfokú végzettség. El-
őny: szakirányú képesítés és gyakor-
lat. Jelentkezni lehet e-mailben
a szfvarhirdetes@gmail.com címre
szakmai önéletrajzzal.

Jelentkezni és érdeklődni:
az allas@dlabor.hu címre küldött

önéletrajzzal személyesen a Vasmű tér
1-3. fsz. 17. sz. irodában (Humán Intézet)

munkanapokon 800 és 1100 között.

Dunaferr Labor
Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.
szakembereket keres az alábbi

munkakörökbe:

• Automatizálási mérnök
• Csőszerelő
• Daru lakatos
• Daru villanyszerelő
• Daruvezető
• Darukötöző
• Forgácsoló
• Hegesztő
• Kazánkezelő
• Kohászati gépkezelő
• Kormányos
• Kovács
• Kötegelő
• Lakatos
• Lángvágó
• Meleghengerész
• Minősített hegesztő
• Öntvénytisztító
• Öntő-formázó
• Segédmunkás
• Segédolvasztár
• Tolatásvezető
(érvényes vizsgával)
• Töltőkocsikezelő
• Üzemmérnök
(villamosmérnök)
• Üzemmérnök
(gépészmérnök)
• Vegyésztechnikus
• Villanyszerelő

A Grabarics Építőipari Kft.

szerkezet
lakatos

szakmunkásokat
keres felvételre.

Pályakezdő fiatalok
jelentkezését is várjuk.
Az önéletrajzokat a

munkakör megjelölésével a
hr@grabarics.hu

e‑mail címre
kérjük eljuttatni.

Dunaújváros és környékén folyama-
tos munkára 1 fő ács (zsaluzó) és 1 fő
kőműves munkatársat keresünk. Je-
lentkezni az
epitomunkatars@gmail.com címen,
vagy a 06-20-390-71-77-es telefon-
számon lehet.

Dunaújváros és környékén egész évi
folyamatos munkára keresünk 2-3 fős
kőműves brigádot alvállalkozói minő-
ségben. Jelentkezni az
epitomunkatars@gmail.com címen,
vagy a 06-20-390-71-77-es telefonszá-
mon lehet.

Környezetvédelmi cég mélykútpusz-
tai e-hulladék bontó üzembe, betaní-
tott munkára alkalmazottat keres, Du-
naújváros környékén. Jelentkezni:
strung.mario@enviroinvest.hu, 06-30/
870-4528.

Dunaújvárosi zöldségesbe keresünk
1 fő szakképzett eladót és 1 fő beug-
róst. (Beugrósnak végzettség nem
szükséges!) Érd.: 06-20/944-4146,
06-30/750-4263.

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

Dunaújvárosi virág üzletbe
gyakorlattal rendelkező

VIRÁGKÖTŐT
azonnali kezdéssel felveszünk.
Tel.: 06-30/958-9466

Önállóan dolgozni tudó
szerkezetlakatost

keresünk heti fizetéssel.
Hosszú távú munkalehetőség!

Jogosítvány előny.
Tel.: 0630/7853244

emelőgép kezelőket
és darukötözőket
keresünk, dunaújvárosi
telephelyre. Heti fizetéssel!
érd.: H-p 9–16 óráig
+36 70 217 9343

AAccééllttéérr KKfftt..
nneehhéézz fifizziikkaaii mmuunnkkáárraa kkeerreess

segédmunkást
tteell..:: 0066--2255//550033--993300

Acéltér Kft.
nehéz fizikai munkára keres

segédmunkást
tel.: 06-25/503-930

Minősített hegesztőt és lakatosokat ke-
resünk február elején induló hosszú tá-
vó munkára. Kiemelt bérezés! Nem baj,
ha lejárt a minősítés. Tel.: 06-70/3638-
260.

Elektronikai technikust keresünk ta-
tabányai munkavégzéssel, ingyen
szállással, kiemelkedő bérezéssel.
Tel.: 06-70/884-3038; e-mail:
info@zcsolutioiniroda.hu

Állványzó munkatársakat keresünk
hosszú távra, folyamatos munkára,
azonnali kezéssel, kiemelt bérezéssel.
Tel.: 06-70/617-3449.

Vendéglátó egységeinkbe keresünk
pultosokat, felszolgálókat, konyhai kise-
gítőket és takarítókat. Tel.: 06-30/604-
5456.

Vidéki munkára azonnali kezdéssel ke-
resek hegesztőket, lakatosokat, csősze-
relőket, és vasipari munkákban jártas
munkaerőt. Tel.: 06(30)370-3631.

Ingatlanértékesítőt keresünk Dunaúj-
város legnagyobb múltú ingatlanirodá-
jába. Jelentkezés fényképes önéletrajz-
zal: ertekesito@maxjob.hu

Dunaújvárosi ingatlaniroda ügyviteli
asszisztenst keres. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal:
ugyfelszolgalat@maxjob.hu

Dunaújvárosi étterem felszolgálót és
futárt keres. Jelentkezés fényképes ön-
életrajzzal: jelentkezes216@gmail.com

Utcára nyíló belvárosi szalonba fodrászt
keresek. Tel.: 06-20/9809-549.
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Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

Targonca-, földmunkagép, és
emelőgépkezelő OKJ-s tanfolyamok
indulnak Dunaújvárosban!

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

SMINKTETOVÁLÁS
porhatású, satíros

technikával: 23 000 Ft
Farkas Zsuzsanna: 06-30/715-4425

Tanárnő magyarból, német nyelvből
magánórát vállal. Tel.: 06-20/616-5221.

Spanyol- és angoloktatás minden szin-
ten, szakmai is. Tel.:06-30/7732-432.

SZOLGÁLTATÁS

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Könyvelés
06-30/662-3525

PATENTOZÁS, ringlizés, szegecselés,
cipzárjavítás. Dunaújváros, Dózsa Gy. út
9. pince. Tel.: 06-30/777-9519.

TV javítás!
Bármilyen típusú készülék (LCD, LED),
javítását vállalom, házhozmegyek.

Faragó László televízióműszerész
Tel.: 06-20-3644-055

06-20-9-732-172

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

Szobafestés, mázolás,
burkolás, lakások – házak
teljes felújítása, építése.
Tel.: 06-30/424-6074

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

Tel.: 06-70/667-3958

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

Víz-, gáz- fűtés-
szerelés.

tel.: 06-70-647-1192

VÍZVEZETÉK SZERELÉS A-Z-IG
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-70/209-2244,
06-20/476-4836

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

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

GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek karbantartása
tisztítása, bevizsgálása.

Vízmelegítő, bojler, kazán, konvektor.
Tűzhely új szabvány, flexi cső, gázcsap cseréje.
06-30/957-3064

ÁLLAT

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény!
06-20/2323-864.

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

Igény esetén zöldhulladék elszállítással.
06-20/2323-864

Vörös tojó tyúkok (jó tojás hozammal)
eladók! Ingyen házhoz szállítás megold-
ható! Baromfi eladásban közvetítőt ke-
resek. Érd.: 06-70/518-2121.

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-os, 1200
Ft/db ingyenes szállítással. 06-20/546-
5918

Hízok eladók. Érd.: 06-30/538-3922.Hízok eladók. Érd.: 06-30/538-3922.

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

Kémény felújítás, bélelés, marás, bő-
vítés, furanflex, hőgyanta, engedé-
lyeztetés. 06-70/427-0742,
www.szucs.kemenycserepkalyha.hu

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

Asztalos munkák! Bejárati ajtók lam-
bériázása. Konyhabútorok, beépített
szekrények készítése! 06-30/437-
7775.

Ácsmunkák, tetők, előtetők, könnyű-
szerkezetes házak építése, javítása.
Tel.: 06-20/919-8002.

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

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

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

Költöztetés
06-20/337-2777

Lakásfelújítás, laminált lapozás,
gipszkartonozás, festés. Tel.: 06-20/
919-8002.

Lakásfelújítás. szobafestés burkolás,
szigetelés. kőművesmunkák. Tel.: 06-
30/713-1495.

Masszírozás Dunaújvárosban. Két ke-
zem átjárja testedet, hidd el kedvelni fo-
god a perceket. Tel.: 06-30/437-9237.

Kőműves, burkolási munkákat, fürdő-
szobák felújítását, ajtó beállítást válla-
lok. Tel.:06-30/865-2938. Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-

lalok rövid határidővel, korrekt áron!
Érd.: +36-20/9923-598.

VEGYES

GÉP, SZERSZÁM

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

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

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

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

Elveszett január 19-én a nyaklán-
com, amihez érzelmi szálak kötnek.
A becsületes megtalálót pénzzel jutal-
mazom. Köszönöm! Tel.: 06-20/442-
8080.

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.

Egyedi bútorkészítés (iroda, konyha
stb.) rövid határidővel. Tel.:06-30/96-
90-895.

Keserű K56, fagyasztó, Samsung pénz-
tárgép, kihúzható bőr kanapé eladó.
Tel.:06-20/514-3498.

Régi bútorokat teljes hagyatékot, régi
rádiókat, hangszereket vennék. ingye-
nes kiszállás. Tel.: 06-30/465-5680.

Csaptelepek javítása, víz-, fűtéssze-
relés. Tel.: 06-31/31-74731.

Készpénzért veszek bakelit lemezeket,
diafilmeket, diavetítőt, régi pénzeket, ki-
tüntetéseket 06-30/194-9356

TÁRSAT KERES

Tűzifa 02.15. tölgy 10000 Ft/m3-től +
kuglizás szállítás. Tel.: 06-30/668-1375.

63 éves, vidéki szőlő-, gyümölcster-
mesztő férfi társat keres. Tel.: 06-20/
284-7355.

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

5 db fehér beltéri ajtó tokkal együtt ela-
dó. Tel.: 06-30/4063-930.

35 éves, igényes, egyedülálló nő igé-
nyes társát keresi. Tel.: 06-70/281-
7387.

Háziszalámi és hízó eladó. Tel.: 06-70/
633-5050.

40-es, diplomás férfi intelligens barát-
nőt keres komoly kapcsolatra. E-mail:
toledocarp73@gmail.com

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

72 éves nő keresi élete párját. Ha ma-
gadra ismersz,hívj!Tel.:06-30/996-
2041.

44 éves férfi keres egy hölgyet komoly
kapcsolatra. Tel.: 06-20/231-9745.

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

62 éves, egyedülálló férfi szerető társat
keres. Tel.: 06-70/590-4434.

Vízvezeték-, központ fűtés-, csőhálózat
szerelés. Tel.: 06-20/312-8422.

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

Frissítő-, sportmasszázs: 06-20/255-
3204.

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

EGÉSZSÉGÜGY

BOLHAPIAC

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

Hitachi akkus flex 95eFt, mini billiár-
dasztal 15eFt, Zanussi fagyasztóláda
13eFt, Jonnesway láncos csővágó
13eFt, autóemelő 6eFt, Fabrizio gurulós
bőrönd 25eFt (kicsi 10eFt). Tel.: 06-70/
391-4151.

Az allergén anyagokról érdeklődjenek az alábbi telefonszámon 06 (25) 522-580

Vegyes
gyümölcsleves
Dörgicsei
csibeleves
Grízes tészta
lekvárral
Sárgaborsó főze-
lék, sertéspörkölt
Rántott csirkemáj,
petr. burgonya
Csőben sült
karfiol
Csirkemell papri-
kás, galuska
Bácskai
rizses hús

450

555

695

780

765

750

915

785

420

565

750

765

980

990

990

935

420

555

750

695

880

905

945

915

420

555

925

775

910

750

845

830

420

555

755

775

970

740

845

945

Daragaluskaleves

Hortobágyi
betyár leves
Sonkás
kocka
Paradicsomos burgo-
nyafőzelék, vagdalt
Juhtúróval töltött rán-
tott csirkemell, rizibizi
Halfilé Orly módra, hagy-
más burgonya saláta
Tejszínes sertésragu,
burgonyakrokett
Csáki sertés
szelet, tészta

Zöldségleves

Székelygulyás

Baconos juhtúrós
sztrapacska
Parajfőzelék,
tojástekercs
Párizsi sertésszelet,
párolt rizs
Rántott füstölt sajt,
rizs,áfonya mártás
Vadas marhaszelet,
makaróni
Búbos hús,
petr. burgonya

Karfiolleves

Sertésragu
leves
Lasagne

Szárazbabfőzelék,
sült kolbász
Sajttal sonkával töltött
borda, petr.burgonya
Francia rakott
burgonya
Pacalpörkölt,
főtt burgonya
Töltött
káposzta

Tarhonyaleves

Görög szárnyas
gombócleves
Vargabéles

Töltött
paprika
Őszibarackkal töltött csir-
kemell, burgonyapüré
Rántott brokkoli,
burgonyapüré
Ananászos csirkera-
gu, párolt rizs
Csirkés
cézár saláta

2018. 05. hét
01. 29.-02. 02.

Franciaágy 20.000Ft, 1 személyes
ágy 12.000Ft, jó állapotú mikrohullá-
mú sütő 6.000Ft. Érd.: 06-20/310-
5326.

GONDVISELÉS

Költöztetés
akár lomtalanítással.

HázHozszállítás
(áru szállítás),

23m3-es raktér
Kedvező árakon!

06-70/233-0487
Nytsz: 52138883

Idősgondozást és -ápolás egyhuszon-
négyórában szakképzett ápolónőként
vállalok. Érd.: 06-70/630-0428.

Redőny akció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció január 1-31-ig tart.)

06-30/295-6555

Költöztetés, fuvarozás
rakodással. Sitt- és

szemétszállítás bontással.
Tel.: 06-20/310-5326

ZársZerelés, javítás,
hevederZárak!

Üzlet: szórádMárton út 6/a
tel.: 06-20/3625-806

SZABADIDŐ

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval
13.900Ft/fő/3éj, 20.500Ft/fő/7éj. Tel.:
06-30/977-6495 vagy 06-30/944-9398
www.frankvendeghaz.hu

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS
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További tájékoztatás az alábbi További tájékoztatás az alábbi 
telefonszámon: 

+ 36 (20) 247 8608
Facebook.comFacebook.com/Facebook.com/pannonjob

TÁJÉKOZTATÓ NAP TÁTÁTÁJJÁJÁJÉKOZTTZTZTATATATATATTÓ NAP
Dunaújvárosban 

Fizikai és szellemi pozíciók egyaránt:Fizikai és szellemi pozíciók egyaránt:
Százhalombatta, Székesfehérvár, Veszprém

ÁÁ É Ó
Á L L Á S L E H E T Ő S É G !

Százhalombatta, Székesfehérvár, Veszprém

Amit  k íná lunk:


Amit  k íná lunk:
 1, 2, illetve 3 műszakos munkalehetőség 

 Fizikai munkakörben is akár nettó 190.000 Ft Fizikai munkakörben is akár nettó 190.000 Ft 
kereseti lehetőség

 Béren kívüli juttatási csomagok

 Ingyenes vállalati buszjáratok

 Akár ingyenes szálláslehetőség

Nyílászáró Center Dunaújváros, Vasmű út 63. • Tel.: 25-743-134, 30-910-9922

klímacentrum
nyílászáró centerklímacentrum

Cetelem hitelre akár 0 Ft kezdő befizetéstől!!!

Nyílászáró CeNter DuNaújváros vasmű út 63.
tel.: 25-743-134, 30 910-9922

Klíma Csere aKCió!!!!! CsaK 20 db!!!!!
(március 4-től a készlet erejéig)

 Inverteres klíma 2,6 kw teljesítménnyel,  
kizárólag csere készülék leadásával  

199.900 Ft helyett 169.900 Ft BEÉPÍTÉSSEL!!!!!  
(3 folyóméteren belüli csövezéssel)

Inverteres klímák  
asztma szűrővel  
akciós árakon!!!

 acél biztonsági bejárati ajtó, panel lakásba, beépítéssel, faljavítással együtt 
105 000 Ft   hitelre, 0 Ft befizetéssel 3363 Ft/36 hó
3 szárnyú, panel ablak, bukónyíló+nyíló+bukónyíló, párkányokkal, komplett beépítéssel 
110 000 Ft   hitelre 0 Ft befizetéssel 3523 Ft/36 hó

2,2 kw-os inverteres hűtő+fűtő klíma, „A” energia osztály, beépítéssel együtt  
(3 méteren belüli csőhossz) akciós ára 

160 000 Ft   hitelre 0 Ft befizetéssel 5125 Ft/36 hó

PRO 94, 2,6 kw-os inverteres hűtő+fűtő klíma, pollen és asztma szűrővel, 5 év 
garanciával, A+ energia osztály, beépítéssel együtt (3 méteren belüli csőhossz) akciós ára  
240.000 Ft   24 000 Ft befizetéssel+ 6919 Ft/36 hó

klímák hivatalos 
forgalmazója
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Januári hitel akció!!!Januári hitel akció!!!

A KÖZSZOLGÁLAT NYUGDÍJASAIÉRT ALAPÍTVÁNY
pályázatot hirdet a 2018. évre cél szerinti támogatásaira a 

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

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

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

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

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

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

továbbá az alapítvány támogatási szabályzatában meghatározott 
igazolásokat, nyilatkozatokat.

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

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

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

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

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

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

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

A pályázatokat minden negyedév utolsó napjáig lehet benyújtani, első 
ízben 2018. március 31-éig. A pályázatokat a kuratórium bírálja el. Az 
elbírálás negyedévente történik, első ízben 2018. április első felében, a 
második elbírálás július első felében, a harmadik elbírálás október első 
felében, a negyedik pedig 2019. január 15-éig. A pályázók az elbírálásról 
írásbeli értesítést kapnak. Az egyes támogatási formák részletes szabályai 
az alapítvány Támogatási Szabályzatában olvashatók.

Pók Ferenc s. k.
                            a kuratórium elnöke


