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

Tudja, hogy Önnek kell gondoskodnia  
már most nyugdíjas évei  

anyagi biztonságáról?
E célú megtakarításait is kedvezményekkel 

és bónuszokkal veheti igénybe.
06-70/657-4657

Amway termékek
ingyenes házhozszállítással, 

pénzvisszafizetési garanciával.

Tel.: 06-30/675-1555

Dunaújváros, Dózsa Gy. út 5.
20 527 2272    25 786 110

www.ateablakod.hu

TÁMOP 6.1.2/11/3
„Az egészségesebb lakosságért”

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
Egészségfejlesztési Irodája várja az érdeklődőket

A programok térítésmentesen, kizárólag az Egészségfejlesztési Irodán  
keresztül vehetők igénybe.
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
Egészségfejlesztési Iroda
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.
Nyitva tartás: Hétfő, Szerda: 8.00-18.00,
Kedd, Csütörtök: 9.00-17.00, Péntek: 8.00-12.00
Telefon: 06-25-550-164
www.pantaleon.hu

DIABÉTESZ KLUB

ÉLETMÓD KLUB

Téma: Diabéteszes láb
Előadó: 
Dr. Pátkay József és Krasznavölgyi Ágnes

Téma: Stresszkezelés a kapcsolatokban
Előadó: Gál Attila

IDŐPONT
2018. február 21.

13 órától

IDŐPONT 
2018. március 01.
15 óra 30 perctől 

 • Szűrőprogramok • Mentális egészségfejlesztés
 • Mozgásprogramok               • Étrendi tanácsok               • Étrendtervezés

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

Költöztetés, fuvarozás  
rakodással. Sitt- és  

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

Dunaújváros, Magyar utca 42., (volt Hétvégi Kisáruház)
Tel.: +36-25/610-440,  

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

Laminált padlók

10 mm HDF  

5190 Ft/m2 

2590 Ft/m2-től

7 mm HDF
2390 Ft/m2

1790 Ft/m2-től

Thermó 
szőnyegpadlók

1590 Ft/m2-tól

Süppedős 
szőnyeg 

2990 Ft/m2-től 

Futószőnyeg
67 cm széles

990 Ft/m-től

PVC padló 

990 Ft/m2-től

Kövessen minket a -on is! www.facebook.com/domexszonyeg • Akciónk 2018. február 16-28-ig tart, illetve a készlet 
erejéig! (Az akció csak a készleten levő termékekre vonatkozik.) A képek tájékoztató jellegűek. A változás jogát fenntartjuk!

Téli kiárusítás! -20-30-50%
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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

ITTHON BARACSON
Pályázati felhívás 

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet Itthon Baracson Támogatás elnyerésére.
A támogatás mértéke adómentesen a 2018-as évben:  
80 000 Ft/hó 
Pályázati támogatásban az részesülhet, aki megfelel az alábbi 
feltételeknek:
• életkora betöltött 18 - 34 év,
• igazoltan Baracson lakik vagy Baracsra költözik, 
• egészségügyi vagy oktatási-nevelési vagy szociális, kertésze-
ti, műszaki-informatikai, kereskedelmi, építésügyi munkakörben 
végzi a munkáját Baracson,
• vállalkozási tevékenységet végez és vállalkozásának székhe-
lye és telephelye is Baracson van (egyéni vállalkozó, Bt. esetében 
beltag, Kft. esetében többségi tulajdonos).
A támogatást elnyerő személy vállalja: 
- Munkavégzését illetve vállalkozói tevékenységét legalább az 
elnyert támogatás időtartamnak megfelelő ideig a támogatás 
lejártát követően Baracson fenntartja. 
- A projekt időtartama alatt (3 év) önkéntes munkát végez a civil 
szervezetek valamelyikénél.
- Részt vesz a pályázat keretében- 3 év alatt lebonyolított- 
hagyományteremtő-őrző rendezvények mindegyikén.
- Részt vesz legalább 2 féle klub -3 év alatt lebonyolított - ren-
dezvényein és további 1 főt bevon a két klub rendezvényeire.
A jelentkezési lapokat a polgármesteri hivatal portáján lehet 
átvenni és ugyan ott kell leadni. A borítékra fel kell írni: „Itthon 
Baracson Támogatás pályázat”. Az önkormányzat háromoldalú 
támogatási szerződést köt a támogatást elnyert személlyel és a 
személy által kiválasztott civil szervezettel.
Első pályázati határidő: 2018. 02. 15. – LEJÁRT!
Második pályázati határidő: 2018.05. 15.
Harmadik pályázati határidő: 2018. 08. 15.

Rajz- és festménypályázat a 
Víz Világnapja alkalmából
A Magyar Hidrológiai Tár-
saság Dunaújvárosi Terüle-
ti Szervezete, a Közép-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság és a 
baracsi önkormányzat támo-
gatásával - a Víz Világnapja 
alkalmából - meghirdeti rajz- 
és festménypályázatát általá-
nos iskolások részére
„A víz, mint élettér”
címmel.
A pályázatokat 2018. márci-
us 9-ig A/3-as vagy A/4-es 
műszaki rajzlapon lehet elkül-
deni a Baracsi Faluház címé-
re (2427 Baracs, Szabadság 
tér 8.). A pályaműveken fel 
kell tüntetni a nevet, életkort 
és intézményt. A beérkező 
műveket szakmai zsűri érté-
keli. A győztes alkotók díja-
zásban részesülnek. A beér-
kező pályaművekből kiállítást 
rendeznek. Az eredményhir-
detés és a kiállítás megnyitá-
sának időpontja 2018. márci-
us 20-án, kedden 9 óra. 

KÖZÉRDEKŰ      

PÁLyÁZATI FELHíVÁS      PÁLyÁZAT

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
 Nyomás: Oláh Nyomdaipari Kft.

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

Eljuttatjuk Dunaújváros minden
postaládájába, ahová ezt lehetővé teszik, 

valamint Adony, Baracs, Kisapostag, 
Kulcs, Mezőfalva, Nagyvenyim, Perkáta, 

Rácalmás
települések családi házainak 

postaládájába.
Terjeszti: Privát Posta Kft.

E-mail: info@privatposta.hu
Apróhirdetések lapzártája: szerda 17 óra

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket 
tartalmaz, melyek valódiságát  

a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal.  

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

Aktuális
Pacsirta
A tél igazi végét a Zsuzsanna napján megszólaló pacsirták is jelzik.  A néphit szerint, 
ha ekkor magasan száll a pacsirta, hamarosan megjön a jó idő. Ha reptében még éne-
kel is, biztosra vehető, hogy közel a tavasz, de ha a pacsirta alacsonyan repül, tovább 
tart még a tél. Február 19-én köszöntsük a Zsuzsannákat és figyeljük a pacsirtákat!

A nevetés elősegítheti a 
kapcsolatok megerősödé-
sét, megkönnyítheti a kap-
csolatok kialakulását, hiszen 
egy nevető embert vonzóbb-
nak találunk mogorva társá-
nál. Emellett még a konflik-
tusok megoldásához, a nehéz, 

feszült percek feloldásához is 
hozzájárulhat. A nevetés raga-
dós, így vidám hangulatunk-
kal mások kedvét is feldobhat-
juk, s ha vidám emberek vesz-
nek körül, kevesebb az esély 
a konfliktusok kialakulására. 

(Forrás: femcafe.hu)

A Dunamenti Regionális 
Népfőiskola 35 órás, ingye-
nes informatikai képzést szer-
vez 5 héten keresztül, heti 2 
alkalommal. Elsősorban kez-
dő számítógép használóknak 
ajánlott.

A képzés 2018. márci-
us 6-án 16.30-kor indul a 
dunaújvárosi Csillag Iroda-
házban.

A jelentkezésnél előnyt 
élveznek: alacsony isko-

lai végzettségűek, 50 éven 
felüliek, megváltozott mun-
kaképességűek, GYES-ről, 
GYED-ről, GYET-ről, ápo-

lási díjról visszatérők, pálya-
kezdők, illetve a 25 év alatti-
ak, egy vagy több eltartottal 
egyedül élő felnőttek.

További infor-
máció és jelentke-
zés személyesen: 
2400, Dunaújvá-
ros, Petőfi liget 3. 
(Kossuth L. utcá-
ban található 
árkád alatt), telefo-
non: 25/523-050.

A nevetés szociális hatásai

Első lépések a digitális világba

Villamos anyagok nagy- és kiskereskedelme

A VÁROS LEGFÉNYESEBB PONTJA

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

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

Látogassa meg

új honlapunkat:

molker.hu
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Hozzávalók: 
1 kg karfiol, só, bors, majorán-
na, 2 db tojás, 1-2 ek zsemle-
morzsa, olaj a sütéshez
Elkészítés: 
A karfiolt rózsákra szedve 
sós-borsos vízben puhára főz-
zük, majd leszűrjük, és villával 
finomra törjük. Ízlés szerint 
ízesítjük sóval, borssal, majo-
ránnával.  A karfiolhoz hozzá-
adjuk a tojásokat és jól eldol-
gozzuk. Ha túl lágynak talál-
juk, kevés zsemlemorzsá-

val szikkasztjuk. A masszá-
ból pogácsákat formázunk, 
és forró olajban aranybarnára 
sütjük. Bármilyen szósszal, 
mártással kínáljuk.

(Forrás: mindmegette.hu)

RECEPT

Karfiolfasírt
Nyákoldó hagymatea

A hagyma gyulladáscsök-
kentő hatású, sok benne a 
C-vitamin, és elpusztítja a 
kórokozókat. Két darab hagy-
mát apríts fel, majd egy darab 
szegfűszeggel és egy kakukk-
fűággal főzd meg fél liter víz-
ben! A főzetet hagyd állni hat 
óra hosszáig, végül finom szi-
tán keresztül szűrd le! Néhány 
evőkanálnyit vegyél ki belőle, 
és kevés hagymamaradékkal 
és egy csésze tejjel forrald fel! 
Ebből a folyadékból minden-
nap igyál meg 1-3 csészével!

Torma-méz mix és 
torma-túró pakolás a 

nátha ellen
A tormakúrához kevés tor-

mapépet keverj össze ugyan-
annyi mézzel! Aki túl csípős-
nek érzi a tormát, keverjen 
hozzá finomra reszelt sárga-
répát is! Annak érdekében, 
hogy ez a házilag előállított 
gyógyszer valóban csillapít-
sa a köhögést és a meghűlés 
egyéb kellemetlen velejáróit, 
naponta maximum három-
szor fogyassz el belőle egy 
evőkanálnyit!

Kivi-mangó turmix 
meghűlés ellen

A kivi olyan sok C-vitamint 
tartalmaz, hogy már egyetlen 
gyümölcs fedezi a napi szük-
ségletet. A turmixhoz vágj 
össze két kivit és egy man-
gót. A gyümölcshúst addig 
turmixold, amíg krémes álla-
gú lesz! Adj hozzá mézet, és 
frissen kanalazd el!
Forró burgonyapako-

lás az orra
A forró burgonyából 

készült pakolás segít a mel-
léküreg-gyulladást kísé-
rő panaszok enyhítésében. 
Hámozz meg pár szem bur-
gonyát, főzd puhára, majd 
egy tálban törd össze kevés 
tejjel! A forró burgonyapü-
rét ujjhegynyi vastagság-
ban helyezd rá textilzseb-
kendőre! A zsebkendőből 
formálj hosszúkás kis cso-
magot, és tedd rá az orra! A 
kihűlt burgonyapépet cse-
réld ki újra! A burgonyakú-
ra oldja a nyákot, és csilla-
pítja a fájdalmat.

 (www.femina.hu)

Háziszerek meghűlés ellen

22 éves szakmai tapasztalat.

Miskolczi Miklós:

MI DUNAÚJVÁROSIAK
PORTRÉK a Facebookról II.

című könyve.

Dedikált példányok  
korlátozott számban 
megvásárolhatók
a Szuperinfó szerkesztőségében.
Dunaújváros, Vasmű út 35.

Ára: 800 Ft/db

K
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FeBruár HÓnaP MŰTárGya:

bronzkori, madár alakú edény 
dunaújvárosból

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

kÍsérLeTek és ILLúZIÓk
Vachter János kiállítása
Megnyitó: febr. 22. 18:00

jÓnás MerÜLéseI
BORGÓ kiállítása
Megnyitó: Febr. 22. 18:30
Megtekinthetők: március 24-ig.

BARTÓK AULAGALÉRIA
(Dújv. Bartók B. tér 1.)

ZI - ZI 
Várnai Ágnes és Várnai Gyula kiál-
lítása
Megtekinthető: március 26-ig

MUNKÁSMŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
(Dújv. Apáczai Cs. J. u. 11.)
a PanoráMa FoTÓ eGyesÜ-
LeT kiállítása
Látogatható: február hónapban

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

néPI BŐrMŰves kIáLLÍTás
Megtekinthető: febr. 19-ig

RÁCALMÁS – JANKOVICH-KÚRIA

eskÜvŐ kIáLLÍTás
Febr. 17. 10:00 – 18:00 

A CAMPUS ÉTTEREM
(Dújv., Dózsa Gy. út. 35.) 

eskÜvŐ kIáLLÍTás 
Febr. 18. 10:00 – 17:00

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

Balogh Márta: szilánkok – 
könyvbemutató
Febr.19. 17:30 

a Magyar széppróza nap-
ján a Gyermekkönyvtár vendé-
ge NYULÁSZ PÉTER, a Helka írója, 
közreműködik Farkas Erik színmű-
vész. (8-12 éves korosztály számá-
ra ajánlott. Előzetes bejelentkezés 
szükséges!)
Febr. 19. 14:00 

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

retró rajzfilm vetélkedő
(Jelentkezés 4 fős csapatokkal a 
25/405-663-as telefonszámon.)
Febr. 23. 16:30

open Music Club
Febr. 23. 18:00

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

vaLaHoL eurÓPáBan – musi-
cal
Febr. 19. 19:00

a MI kIs városunk - színmű
Febr. 25. 19:00

déja vu QuarTeT – Haydntól 
Michael Jacksonig
Febr. 26. 11:00 és 13:00

 
aZ ÜveGCIPŐ - vígjáték
Febr. 27.  19:00

Kiállítás
INTERCISA MÚZEUM
(Dújv., Városháza tér 4.)
Látogatható: keddtől péntekig: 
10:00 és 16:00 között; szombaton 
és vasárnap zárva tart. Hétfő szün-
nap. Minden hónap első vasár-
napján 14:00 – 18:00-ig ingyene-
sen látogatható.
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

 
rummikub MMk kupa 
(Jelentkezni: 06305459457 szá-
mon lehet.)
Febr. 24. 13:0 - 18:00

Teadélután az Írisz versszín-
paddal
Febr. 26. 17:00

DUNAÚJVÁROS – PAPÍRGYÁRI ÚT

országos kirakodó vásár
Febr. 25.

BÉKE ÉTTEREM
(Dújv., Bartók B. tér 8.)

reTro ParTy suPer dIsCo
Dj Nepp Matyi
Febr. 17. 21:00

PENTELEI WALDORF ÁLTALÁNOS 
ISKOLA
(Dújv., Lengyel köz. 2.)
„8 év az osztálytanító szemével” 
 Mezei Mihályné előadása
Febr. 22. 17:00

CSIGADOMBI WALDORF ÓVODA 
(Dújv., Garibaldi u. 1.)
„kisovi a Waldorf Óvodában” 
program
Febr. 21. 16:00 és 18:00 óra között 

KISHANTOSI VIDÉKFEJLESZTÉSI 
KÖZPONT - MEZŐFÖLD 
NÉPFŐISKOLA

ökoLÓGIaI GaZdáLkodás
Új elvárások a mezőgazdasággal 
szemben c. program (részvételi 
szándék jelezése febr. 26-án 9 órá-
ig: 30/514-5274, 30/3850-379, kis-
hantos@datatrans.hu) 
Febr. 27. 10.00-16.30 

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

Ősember - kicsi az ős, de hős! 
- 2d
Febr. 16. 17:00, 17. 16:00 és 17:10, 
18. 16:00, 19., 20., 21. 17:00

a szabadság ötven árnyala-
ta - 2d
Febr. 16. 20:30, 17. 17:15 és 20:30, 
18. 17:30 és 20:30, 19., 20., 21. 
18:00

Fekete Párduc 3d
Febr. 16: 16:15, 17. 15:00, 18. 
16:15, 19., 20., 21. 20:00
Fekete Párduc 2D
Febr. 16., 17., 18., 19., 20., 21. 19:30

valami amerika 3 2d
Febr. 16. 18:45, 17. 17:30, 18. 
18:45, 19., 20., 21. 16:15
Matiné
Ősember - kicsi az ős, de hős! 
- 2d
Febr. 18. 10:00

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

 

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

Ajánló
Vachter János fotóművész
Kiállításom két téma köré szerveződik. A felső kis terembe egy új sorozattal készültem, mely 
banálisan hétköznapi dolgokat, élelmiszereket állít a megszokottól eltérő perspektívába, a pince 
galéria pedig az elmúlt évek kísérleti anyagaiból nyújt átfogóbb válogatást. Összességében egy 
friss, vadonatúj anyag lesz látható febr. 22-től márc. 24-ig a dunaújvárosi KMI-ben.
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Életmód

Febr. 16. péntek 
Vasmű út 33/A Vasmű úti 
Őspatika 25/410-100 
Febr. 17. szombat 
Aranyvölgyi u. 6. TESCO-
Patikaplus Gyógyszertár 
25/500-520 
Febr. 18. vasárnap 
INTERSPAR Béke körút 1. 
Béke Gyógyszertár 25/500-
012 
Febr. 19. hétfő  
Vasmű út 10. Szent Pantale-
on Gyógyszertár 25/550-373
Febr. 20. kedd 
Hajnal u. 4. Medicina Gyógy-
szertár 25/412-11 
Febr. 21. szerda  
Váci M. U. 8. Római Patika 
25/423-669 
Febr. 22. csütörtök  
Dózsa Gy. u. 2/A. Kígyó 
Gyógyszertár 25/412-650 
Febr. 23. péntek 
Korányi S. u. 1. Patika Libra 
25/400-387 

Gyógyszertári ügyele-
ti rend:
Hétköznapokon: 20.00 órától 
másnap reggel 7.00-ig. Hét-
köznapi ünnepnapokon: reg-
gel 8.00-tól másnap reggel 
7.00-ig. Szombati ünnepna-
pokon: reggel 8.00-tól más-
nap reggel 8.00-ig. Szomba-
ton: 20.00-tól másnap reg-
gel 8.00-ig. Vasárnap: reg-
gel 19.00-tól másnap reggel 
7.00-ig.
Szombatonként napköz-
ben nyitva tartó gyógyszer-
tárak:
Piaci Patika: 7.30-12.00, Pati-
ka Libra: 7.00-12.00, Vas-
mű úti Őspatika: 8.00-12.00, 
Patikaplus Gyógyszertár: 
8.00-20.00, Béke Gyógyszer-
tár: 9.00-19.00
Vasárnaponként napközben 
nyitva tartó gyógyszertár:
Patikaplus Gyógyszertár: 
8.00-19.00

GyóGySZERTÁRI ÜGyELET
Febr. 17., szombat   
Dunaújváros, Hold u. 1. 
1/2. 25/610-515 
Febr. 18., vasárnap   
Dunaújváros, Vasmű út 10. 
25/550-554
Az ügyelet ideje 7-13 óráig 
tart a helyszínen megjelölt 
időpontokban.

Dunaújváros, Vasmű út 10. 
Tel.: 25/410-600
Munkanapokon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hét-
végén (szombat, vasárnap 
és ünnepnapokon) 8 órától 
másnap reggel 8 óráig.
MENTŐK 104 
TŰZOLTóSÁG 105 
RENDŐRSÉG 107 
ÁLTALÁNOS SEGÉLyHí-
Vó 112

FOGÁSZATI ÜGyELET

ORVOSI ÜGyELET
Véradás Dunaújvárosban és Adonyban

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 
kg testsúlyú egészséges felnőtt.

Febr. 20.,.kedd 
Dunaújváros, Vérellátó, Vasmű út 10. 8:00-10:00
Febr. 21., szerda 
Adony, Kistérs.közp., Kossuth 9. 14:00-17:00
Febr. 22., csütörtök 
Dunaújváros, DV Igazgat. Vasmű tér 1. 7:00-10:00

VÉRADÁS

rövidíthetjük tavaszi fáradt-
ság időtartamát. Étrendünk-
ben szerepeljen elég A-, B-, 
C- és D-vitamin, mert ezek 
hiányában is levertek, fárad-
tak lehetünk. Sok A-vitamin 
található a halban, májban, 
tojássárgájában, a zöld leve-
lű és narancssárga zöldségek-
ben, B-vitamint nyerhetünk az 
élesztőből vagy mazsolából, 

C-vitamint a citrusfélékből 
vagy zöldpap-

rikából, 
D-vi-

tamint a májból, halmájolajból, 
de a napfény is csodákat tesz. 
Oda kell figyelnünk arra is, 
hogy ellátjuk-e testünket 
elég cinkkel, vassal és jóddal, 
mivel ezek hiánya is kedvet-
lenséget okoz. A cinket főze-
lék-, zöldség- és gabonafélék 
fogyasztásával pótolhatjuk, a 
vasat búzacsírával, májjal vagy 
kagylóval. Jódot a tengeri éte-
lekben vagy a tejtermékekben 
találunk.

 (Forrás: femina.hu)

A fekete retek
A fekete retek kiemelkedő-

en magas vitamintartalom-
mal rendelkezik. A friss fekete 
retek gyökér lédús húsa segí-
ti az emésztést, a népi gyógy-
ászatban pedig köhögés és 
megfázás ellen használták. A 
hűtőben sokáig eláll, ha nem 
zárt csomagolásban tesszük 
be. A friss saláták mindegyi-
kében megállja helyét. 

(Forrás: edenkert.hu)

Tavaszvárás fáradtság nélkül
A tavaszi fáradtság több 

tényezőnek is köszönhető. 
Elsődleges oka a vitaminhiány, 
mely a hosszú, napsütés nélkü-
li, kevés természetes vitamin-
nal színesített télnek köszön-
hető. A szervezet tavaszra fel-
használja raktárait még akkor 
is, ha tablettás vitamint sze-
dünk a téli hónapokban. 

Íme néhány módszer, 
melyek segítségével köny-
nyedén meg-

Hozzávalók: 
1 szál sárgarépa, 1 nagyobb 
zellergumó, 2 db közepes 
fekete retek, 2 db közepes 
cékla, 4-5 db közepes csi-
csókagumó, 1 nagy fej lila-
hagyma, 1 gerezd fokhagy-
ma, 1 citrom, só, cukor
Elkészítés: 
A répát és a gumókat nyer-
sen nagyobb lyukú resze-
lőn lereszeljük a hagymával 
együtt. Meghintjük sóval, 
és kicsit állni hagyjuk, átke-
verjük, megszórjuk kevés 
cukorral, a citrom levét 
ráöntjük, a fokhagymát 
szétnyomva hozzáadjuk. Jól 
átdolgozzuk, hogy megfele-
lően keveredjenek az alko-

tóelemek. Hűtőben 1-2 órát 
érleljük.
Kiváló vitaminpótló a 
téli, tavaszi hónapokban. 
Fogyasztható magában, 
bármikor, de sült húsok 
mellé is kiváló. 

(Forrás: mindmegette.hu)

RECEPT

Vitaminbomba-saláta

Dunaújváros, Szabadság u. 1. Tel.: 25/433-813. A SIRÁLY Étterem helyén.  
Nyitva: H–P: 9–17.30  SZO: 8–12. www.horizontbutor.com

HORIZONT BÚTORÁRUHÁZ

a garantált minõség! www.horizontbutor.com

Az akció 2018. február 6–március 31-ig, vagy a készlet erejéig tart. 
A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

CETELEM hitelkártyát elfogadunk!

HATALMAS LEÁRAZÁSOK, SZUPER AKCIÓK!
OR-200 MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

79 900 Ft89 900 Ft

75 900 Ft

89 900 Ft

119 900 Ft

80 400 Ft

108 900 Ft

67 200 Ft

VIVA extra rugós 
franciaágy

LINDA rugós kanapé

Konyhabútorát egyedi 
méretben is elkészítjük!

ISZTRIA sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

CO-270 szekrénysor LED világítással
6 elemes MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

114 800 Ft 136 900 Ft149 900 Ft
Csak:

A fokhagyma bámulatos hatása
Az őszi-téli időszakban gyakori vírusos eredetű megbetegedések, náthás tüne-
tek enyhítésére jól bevált módszer a fokhagyma különböző formában történő 
fogyasztása. Természetesen nem az erős illat az, ami a vírusokat távol tartja, 
sokkal inkább a fokhagyma szeléntartalma. (forrás:www.hazipatika.com)
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GARÁZS

Garázs kiadó 10.000Ft +rezsiért. Érd.:
06-30/728-5336.

Garázst vásárolok. Tel.: 06-30/525-
8484.

Lengyel közben garázs kiadó. Tel.: 06-
20/445-6959.

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

Délivárosi kokszolói garázst vennék
22-17 sorig. Tel.: 06-30/503-0493.

Garázs kiadó. Tel.: 06-30/691-6487.

Akácfa utcában, 1,5szobás, magasföld-
szinti, gázfűtésű téglalakás eladó. I.ár:
5,49MFt. Érd.:06-30/850-8000.

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
• Kormányos
• Kovács
• Kötegelő
• Lakatos
• Lángvágó
• Meleghengerész
• Öntvénytisztító
• Öntő-formázó
• Segédmunkás
• Segédolvasztár
• Tolatásvezető
(érvényes vizsgával)
• Töltőkocsikezelő
• Üzemmérnök
• Vegyésztechnikus
• Villanyszerelő

Belvárosban, Butiksornál kétszobás er-
kélyes, felújított téglalakás eladó. I.ár:
12,6MFt. Érd.:06-30/850-8000.

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

Rómain felújítandó egyszoba +étkezős
5,7MFt. Kétszobás, felújítandó 6,99MFt.
Tel.: 06-30/850-8000.

KIADÓ INGATLAN

Nagypostánál nívós, 2 szobás lakás
hosszútávra, jellemes értelmiséginek ki-
adó. Tel.:06-70/385-5454.

Fáy András utcai, kétszobás, hetedik
emeleti lakás eladó. I.á.: 8,9MFT. Tel.:
06-20/281-7185.

Szórádon 1 szoba+étkezős üres lakás
kiadó. 50eFt+rezsi. Kéthavi kaucióval.
Tel.:06-30/850-8000.

Kétszobás lakás kiadó, 49.000Ft +rezsi
+kaució. Érd.: 06-30/566-3598.

LAKÁS

Lakrész bérbeadó. Tel.: 06-30/525-
8484.

Gagarin téren nagy
konyhás, felújított,

kétszobás téglalakás
liftes házban eladó.

I.ár: 11,9 MFt • 06-30/181-8942

Egyszobás önkormányzati lakásomat
cserélném, másfél szobás önkor-
mányzati lakásra, értékegyeztetéssel.
Tel.: 06-30/746-2447.

Készpénzért lakást veszek. Tel.: 06-30/
335-6463.

Kétszobás. Érd.:06-20/5866-993.

Római körúton, 4 emeletes házban,
harmadik emeleti, 46 m2-es, átlagos ál-
lapotú lakás eladó. I.á.: 8,6 MFT. Tel.:
06-30/853-7427.

Gagarin téri jó állapotú kétszobás tégla
lakás eladó. Tel.: 06-20/4644-807.

Szórádon négyemeletes panel épület,
II. emeletén, jó állapotú 1,5 szobás la-
kás eladó. Ár: 8MFt. Érd.: 06-20/5972-
346.

Szórádon, földszinti amerikai konyhás,
nappali+2félszobás felújított téglalakás
eladó. I.ár:12,6MFt. Tel.:06-30/850-
8000.

1+2 félszobás, első emeleti, felújított,
Hold utcai lakás eladó. I.á.: 11,3 MFT.
Ingatlanosok kíméljenek! Tel.: 06-30/
2165-749.

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

ÁLLÁST KÍNÁL

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 összegűműszakpótlékkal

(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

ÜZLET, IRODA

ADózsa Lakásfenntartó
Szövetkezet

eLADáSrA kínáLjA
az alábbi üzlet, iroda
használatú ingatlanjait

¿ római krt. 34/A
földszint 78m²

¿ római krt. 36/B
földszint 95m²

Helyszíni megtekintést előzetes időpont
egyeztetés alapján biztosítunk. A vételi
ajánlatokat zárt borítékban kérjük a

szövetkezet ügyfélszolgálatán
(Római krt. 36/b.) leadni

2018. február 28. napján 16.00 óráig.

Érdeklődni:
25/423-122, 25/423-964

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

Pentele városrész központjában több
fajta vállalkozásra alkalmas két üzlethe-
lyiségből álló ingatlan nagy udvarral el-
adó. Tel.:06-20/340-5000.

Klimatizált irodahelyiség (35+8m2)
Dunaújvárosban kiadó. Ár megegye-
zés szerint! Tel.: +3625/739-533.

Vasmű út 5. alagsorban 13 m2-es, nem
lakás céljára szolgáló helyiség kiadó.
Fűtés, Wc van. . Tel.: 06-30/608-8078.

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

Dunaújváros, Dózsa György úti butik
soron 54 nm-es üzlethelyiség KIADÓ.
Tel.: 06-20/931-4547.

JÁRMŰVEK

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

Ipartelep bejáratánál 70 m2-es helyiség
kiadó. Tel.: 06-30/9940-657.

AAccééllttéérr KKfftt..
nneehhéézz fifizziikkaaii mmuunnkkáárraa kkeerreess

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

AAAcccéééllllttttééét rrr KKKfffKftttft...tAcéltér Kft.
nnneeehhhéééézzz fififizzziiikkkkaaaiii mmmuuunnnkkkkááárrrraaar kkkeeerrrreeer sssnehéz fizikai munkára keres

segédmunkást
ttteeelll...::: 00006666---6 222555///555000333---999333000tel.: 06-25/503-930

Régi motorokat, autókat keresek gyűj-
teménybe. Akár hiányosat is, alkatré-
szeket is. Érd.:06-30-905-1306.

Simson kismotort keresek, üzemképte-
len is érdekel. Tel.: 06-30/268-4517.

Műszaki végzettségű munkatársakat keresünk
karbantartó

munkakörbe. (hegesztő, lakatos, gépszerelő ...)
Fizetés megegyezés szerint.

Jelentkezés: 06-30-91-25-826 telefonszámon.
Bárium Kft. Dunaújváros

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!
Képek leírások itt: www.ihs.lc.hu

KIADÓ utcafronti üzlet
Szórádon 35 eFt+rezsi/hó
Felső Duna-parton 49 m2 felúj. tégla 9,99 MFt
Gagarin t. felújított, 2 szobás tégla 11,9 MFt
Martinovics u. 49 m2 felújított tégla 11,5 MFt
Balogh Á. u. 56 m2 felújított tégla 12MFt
Rácalmáson 3+1 szobás 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
Vigadóban 2 szobás tégla 11MFt
Weineren 1 sz.+étkezős lakás 7,9 MFt
Gagarin téren tégla lakás 10,9 MFt
5 szobás családi ház 23,5 MFt
Dújv., luxus ház 29,9 MFt
Dújv., feljavítandó ház 5,5 MFt
Venyimen családi ház 12,5 MFt
Kulcson családi ház 14,5 MFt
KIADÓ Gagarin téren üzleth. 100E Ft+rezsi/hó
KIADÓ Rácalm. 320 m2-es ing. 300E Ft+rezsi/hó
Rácalmáson 320 m2-es ing. 39MFt
Rácalmáson 2+1 szobás ház 12,5 MFt
Baracson 4 szobás ház 25MFt
Adonyban családi ház 11MFt, 12,5 MFt
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
Rácalmáson ép. telek 720 m2 4,8 MFt
Rácalmáson ép. telek 10 000 m2 7,5 MFt
Rácalmáson ép. telek 969 m2 4MFt
Kisapostagon 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 7,4 MFt

06-30-8678-662
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 családi ház 27,2 MFt
Táborállásonmodern cs. ház 55MFt
Venyimen 330 m2 csal. ház 47MFt
06-30-8678-641 vagy 0630-867-8661
Mezőfalva Szőlőhegyen 934 m2 –es telek kis
házzal 800 EFt

06-20-342-0070

CSALÁDI HÁZ

Mezőfalván tanya jellegű ház 4000 m2-
es telken, ásott kúttal, villannyal, istálló-
val eladó. Tel.: 06-25/444-484.

ÁLLÁST KERES

Megbízható ezermester karbantartás,
festés, javítási munkát vállal. Tel.: 06-
20/6222-366.

Hegesztőmérnöki munkát vállalok IWE
képesítéssel. E-mail.:
iwejob@gmail.com

2 eladólányt és 1 magyar szakácsot (férfit) keres

FÖLD, KERT

Kisapostagon, Papírgyári úton 353
négyszölöl telek kőházzal, pincével,
szerszámossal, berendezéssel, gyü-
mölcsfákkal, bekerítve eladó. Érd.:06-
20/212-2119.

Mezőfalva-Szőllőhegy kettes soron,
főúttól 300 m-re, szőllőskertek prés-
házakkal eladók. Tel.: 06-30/428-
9506.

Alszószentivánon 16 ha-os, több da-
rabból álló szántóföld eladó. I.ár: 1,7
MFt/ha. Tel.:06-30/447-7322.

TELEK

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

Építési (nyeles) telek eladó Nagyvenyi-
men, Csaba utcában. Tel.: 06-30/418-
1182.

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

Dunaújvárosban, Páskom utca alatt
1000 m2-es hobbitelek eladó. Ár:
200eFt. Tel.: 06-25/400-462.

Nagyvenyimen építési telek eladó. Tel.:
06-20/200-9504.

ADunaújvárosi 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.

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.

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat több mint 100 éves-,
amagyarországigyár10évesmúltratekintvissza.Autóiparibeszállítókéntdízelmotorokkipufogórendszeréhez
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”,majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: • pontos, precíz munkavégzés • több műszakos
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: • megszakítás nélküli, folyamatos
munkarend: • 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) • 3
nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amitkínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél
távolabb laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.02.26., 9:00 –Dunaújváros,Munkásművelődési Központ, Apáczai Csere János utca 11.
További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi
munkakörbe keresünk
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR
(minimum 8 általános)

KARBANTARTÓ
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel,
mechanikai vagy elektronikai)

és

Keresünk alternatív iskolába

történelem, testnevelő
szakos középiskolai
tanárt, tanítónőt.
Portfólió nem elvárás.

Jelentkezés szakmai
önéletrajzzal, motivációs levéllel:
pentelei.szakkepzo@gmail.com

Nehézgépkezelői
jogosítvánnyal, C kategóriás

jogosítvánnyal
gumiláncos kisgépre

gyakorlattal rendelkező

gépkezelőt
keresünk.

Érdeklődni:
munkanapokon 7-15 óráig a

30/830-9173
telefonszámon lehet.

MŰANYAG
ABLAKOK,

BELTÉRI AJTÓK,
REDŐNYÖK,

GARÁZSKAPUK

Magyarország területén Működővállalat keres főállású

print és elektronikusmédia értékesítőmunkatársat.

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.

A Body Fashion Magyarország Kft. dunaújvárosi üzemébe munkatársat keres

SZEMÉLYI ASSZISZTENS
pozícióba.

Feladatok: amunkavállalók és a vezetők közötti tolmácsolási feladatok ellátása a
termelésben, adminisztrációs feladatok

Elvárások: felsőfokú angol nyelvismeret, nagyfokú felelősségtudat, kiváló
kommunikációs képesség,Microsoft Office ismerete, jómunkabíró képesség

Amit kínálunk: folyamatosanbiztosítottmunka, határozatlan idejűmunkaszerződés,
egyműszakosmunkarend

Jelentkezni: angol ésmagyar nyelvű önéletrajzzal ahr@bodyfashion.hu e-mail címen

Szoft-Ferr Kft.
Dunaújváros, Papírgyári út 24.
alatti telephelyére munkavállalókat keres

az alábbi munkakörökbe:

környezetvédelmi
asszisztens„B”kategóriás
jogosítvánnyal, lángvágó

OKJ-s vizsgával.
Bérezés: alapbér+juttatások.

Érdeklődni: 30/9504-413

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Munkatársakat keresünk RÁCALMÁSI varrodánkba
A Csizmarik és Társa Kft.

munka-, védő- és katonai ruházat gyártásával foglalkozik.
Cégünk

SZALAGVEZETŐT, SZAKKÉPZETT VARRÓNŐKET
és KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAKAT

keres, szakmai gyakorlattal.
Jó fizetési lehetőséget kínálunk, útiköltség térítést adunk.

Munkaidő: 6.00-14.30.
Az állással kapcsolatosan érdeklődni lehet budapesti

központunkban: +36 1 2776960; +36 1 2774766

AVAJDA REAL ESTATE KFT.
ÚJ, DUNAFÖLDVÁRI

GYÁRÁBA KERESSÜK LEENDŐ
KOLLÉGÁINKAT!

Szeretettel meghívjuk Önt és álláskereső ismerőseit
a Vajda Real Estate Kft. cégismertetőire!

Ha Ön egy magyar tulajdonú, az iparág vezető cégénél,
jó csapatban, családias légkörben,

új gépekkel és eszközökkel szeretne dolgozni,
akkor nálunk a helye!

Tájékoztatónk bemutatkozásra is alkalmat ad,
ahol szeretnénk Önt megismerni!

Időpontok:
2018. február 12 – hétfő délután 16:00
2018. február 16 – péntek délelőtt 11:00
2018. február 19 – hétfő délután 15:00
2018. február 23 – péntek délelőtt 10:00

Helyszín: Dunaföldvári Polgármesteri
Hivatal Nagyterme

Cím: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

traktorosokat

Adony környéki
mezőgazdasági vállalkozás

traktorosokat
keres.

Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezés a 30/848-7390
telefonszámon munkanapokon

9-15 óra között.

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

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

Telephelyünkre

ROST vonali operátor
munkatársat keresünk.

Feladatok:
- A Rost vonali technológiai folyamatok kezelése és
ellenőrzése

- Az előírt technológiai paraméterek betartása
- Gépi berendezések, gépegységek, és a munkaterület
tisztán tartása

- Részvétel a cég által meghatározott fejlesztésekben

Elvárások:
- Középfokú végzettség (vegyésztechnikusi képesítés előnyt
jelent)

- Előnyt jelent 2-3 éves szakmai tapasztalat gépi berendezések
és folyamatirányító rendszerek kezelése területén

- Pontosság, precizitás, megbízhatóság

Amit kínálunk:
- Megbízható, stabil nemzetközi vállalati háttér
- Versenyképes kompenzációs csomag
- Szakmai fejlődési lehetőség
- Részvétel cégcsoportunk dinamikus fejlődésében
- Támogató, családias légkör

Munkavégzés helye: Dunaújváros

Jelentkezési határidő: 2018. 02. 26.

Jelentkezés:
Kérjük, hogy jelentkezését, fényképpel ellátott szakmai
önéletrajzával együtt a dunacell@dunacell.com e-mail címre
szíveskedjen eljuttatni. Kérdés esetén kérjük, jelentkezzen a
fenti e-mail címen, vagy a 06-25-530-400-as
telefonszámon.

Cégünk több mint 60 éve van jelen a hazai és külföldi
piacon termékeivel. Kohókoksz, ipari- és háztartási
koksz, és vegyipari melléktermék gyártással foglalkozik.
Ha munkavállalóként fontos az Ön számára összetartó,
igényes csapatban dolgozni, ajánlani tudunk
versenyképes bért, hosszú távú munkalehetőséget,
stabil hátteret, tanulási és előmeneteli lehetőséget.

Jelentkezzen hozzánk az alábbi feladatokra:

Betanított- és szakmunka
férfiak számára

Feladat: A kokszgyártás technológiai folyamatában a
kézi erős feladatok elvégzése, illetve
A betanulási időt és a technológia
megismerését követően a technológiai
berendezések kezelése, működtetése,
a technológiai üzemmenet ellenőrzése,
szükséges mérések és beállítások elvégzése
meleg-, és vegyi üzemi körülmények között.

Munkarend: 4 napos folyamatos váltóműszak.

Elvárások: 8 általános, illetve középfokú végzettség
(műszaki végzettség előnyt jelent).

Amitkínálunk: 180 000–250 000 Ft/hó alapbér
+ műszakpótlék, kompetenciától függően.
Kiemelkedően magas, Kollektív Szerződésben
rögzített juttatások.

Munkavégzés helye: Dunaújváros

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk
szakmai önéletrajzát alukacs@dbk.dunaferr.hu email címre,

illetve ISD Kokszoló Kft. Személyügyi Igazgatóság,
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. postacímre.

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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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.

Adony környéki munkahelyre
házvezetőnőt

keresek

csak főzési munkára,
alkalmi munkaviszonyba.

Munkaidőmegegyezés szerint.
Jelentkezés a

munkatars.duna@gmail.com
e-mail címen.

Dunaföldvári cég keres

nemzetközi
gépjárművezetőket
új nyerges ponyvás szerelvényekre. C+E,
GKI kártya, digit. sofőrkártya szükséges.
15-17 nap munka után 3-5 nap pihenő
itthon. 21000 HUF napidíjas bérezés,

megbeszélt időben történő hazaérkezés.

Jelentkezni:
Farkas László, 06-70-908-9922

Ács vagy födém - és
falzsaluzÁsban jÁrtas

munkavállalókat,
alvállalkozókat keresünk

vidéken végzendő munkára,
azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezni: önéletrajzzal a
naturageneral@gmail.com

címre, illetve a 06-70-615-34-10-es
telefonszámon lehet.

Kőművest és
segédmunKást

KereseK
dunaújvárosi

építőipari munkára.
Akár heti fizetéssel.
Tel.: 06-30/9709-629

A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

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

FERROBETON Zrt.
Dunaújváros, papírgyári út 18-22.

felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

villanyszerelő
Feltétel: villanyszerelő
(elektrikus) végzettség

Gépkezelő
Előnyt jelent: nehézgép, emelőgép-kezelő,

építőipari gépkezelő jogosítvány

Jelentkezni: 25/887-066,
gallaine.ildiko@ferrobeton.hu

Felvételre keresünk:

CO i ő í

s

T.: 70 38 151 48

COminősített
hegesztőt,

szerkezet lakatost
és pályakezdő
lakatosokat

CCOOmiinőősíítettCOminősített
hegesztőt,hegesztőt,

sszerkezet lakatostszerkezet lakatost
és pályakezdőés pályakezdő
lakatosokatlakatosokat

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 távúmunkahely, jómunkakörülmények.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.

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.

Nyerges voNtatóra
gépjárművezetőt

felveszünk.
Nyugdíjas is lehet.

Érdeklődni lehet munkanapokon
8-15 óra között a

0630/848-7390
telefonszámon.

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

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.

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.

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Redőnyjavítás! Árnyékolástechnika!
Rovarhálók nagy választékban. 06-
20/320-4815

Ereszcsatorna készítést, kőműves
munkát, festést és tetőjavítást válla-
lunk rövid határidővel hétvégén is.
Érd.:06-70/227-6273; 06-30/735-
0746

Cégcsoportunk keres hosszú távú
munkára szakembereket a következő
munkakörökben Ausztria területére (Vo-
ralberg): ipari fényező (Airless), Víz-gáz-
fűtés-szaniter szerelő, légtechnikaisze-
relő, hidegburkoló, villanyszerelő, autó-
szerelő, karosszérialakatos, CNC gép-
szerelő, asztalos, nyílászáró beépítő.
NÉMET NYELV SZÜKSEGES (előny autó
+jogosítvány), kollektív osztrák szerző-
déssel, bérezés osztrák alkalmazott-
ként. Jelentkezésüket e-mailen várjuk
office@examont.eu, tel.sz.:
+4369913771999.

Dunaújváros és környéki munkára
keresünk géplakatos, szerkezetlaka-
tos és darukezelő szakembereket,
szakmával nem rendelkező, de beton-
vasat kötni tudó munkatársakat, férfi
betanított, segédmunkásokat. Dunaúj-
városi horganyzó üzembe betanított
és segédmunkásokat. Érd.: H-P: 8-
15-ig. Tel.: 06-30/622-7151, 06-30/
508-7228. Iroda: Csillagház, 3. emelet
309-es helyiség.

Cégcsoportunk németországba (Ros-
tock LIEBHERR) gyakorlott, érvényes
minősítéssel rendelkező (pozíciók: PF,
PC, PD) MAG (CO2) hegesztőket keres,
ipari daruk gyártásához (próbamunka
a helyszínen). NÉMET NYELV SZÜKSE-
GES, kollektív német szerődéssel, bére-
zés német alkalmazottként. Jelentkezé-
süket e-mailen várjuk office@exa-
mont.eu, tel.sz.: +4369913771999.

Megbízható építőipari cég keres mun-
kavállalókat a következő munkakörök-
be: lakatos, csőszerelő, technológiai
csőszerelő, hegesztő, villanyszerelő,
festő, kőműves, és betanított/segéd-
munkás. Tel.: H-P: 9-15, 06-20/961-
2966, 06-70/374-0149,
info@brivi-szer.hu

Férfi segédmunkásokat

06-70/605-3005

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

06-70/605-3005

Íme egy remek lehetőség arra, hogy megfe-
lelően hasznosítsd energiáid és megtaláld a
megfelelő egyensúlyt a szabadidő és a munka
között. Nem kell lemondanod a tanulásról, a
barátokról, sőt a hobbidról sem. Heti 3-4 nap,
rugalmasan, ahogyan Te szeretnéd. Jelentkezz
az oneletrajz@benks.hu e-mail címen.

Útépítési munkákhoz

nehézgépkezelő
munkatársat keresünk.

Érdeklődni lehet munkanapokon 8-15 óra
között a 0630/848-7390 telefonszámon.

Útépítési munkákhoz

nehézgépkezelő
munkatársat keresünk.

Érdeklődni lehet munkanapokon 8-15 óra
között a 0630/848-7390 telefonszámon.

Németül beszélő és/vagy
jogosítvánnyal rendelkező
csőszerelő, vezető szerelő
munkatársat keresünk németországi munkára.

Jó kereseti lehetőség.
eucoro@t-online.hu, 06-20/318-8883

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

Dunaújvárosi telephellyel
rendelkező építőipari cég

segédmunkásokat keres.
Érdeklődni: munkanapokon
7-15 óráig a 30/830-9173

telefonszámon lehet.

Önállóan dolgozni tudó
szerkezetlakatost

keresünk heti fizetéssel.
Hosszú távú munkalehetőség!

Jogosítvány előny.
Tel.: 0630/7853244

Tejtermeléssel foglalkozó vállalkozás

inszeminátor
munkatársat keres.

Jelentkezés a 30/848-7390 telefonszámon
munkanapokon 9-15 óra között.

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

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

VízVezeték és
csőszerelő gépész
kollégákat keresünk. Kiemelt kereset!

Heti fizetés! Jogosítvány előny.
0630/7853244

Környezetvédelmi cég mélykútpusz-
tai e-hulladék bontó üzembe, betaní-
tott munkára alkalmazottat keres, Du-
naújváros környékén. Jelentkezni: za-
kupszki.tamas@enviroinvest.hu, 06-
30/634-9612.

Lánggal hegeszteni tudó csőszerelő-
ket, hegesztőket és segédeket kere-
sünk hosszú távú munkára. Bejelen-
tett 8 órás munkaviszony. Magas óra-
bér, heti fizetés. Tel.: 06-70/434-
1962.

Építőipari cég felvesz lakatost, villany-
szerelőt (1100-1300 Ft/óra). Havi 7000
Ft étkezési hozzájárulás. Hosszú távú
munkalehetőség. Érdeklődni: 06-70/
9384-037. LAKÁSFELÚJÍTÁSBÓL

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

Tel.: 06-70/667-3958

Munkaerőt keres Dunaferrbe Kft. Kité-
tel: 8 általános iskolai végzettség. Je-
lentkezni önéletrajzzal és munkabér-
megjelöléssel e-mailben.
frogmankft@gmail.com

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

Klímaszerelő, karbantartó munkára jo-
gosítvánnyal rendelkező, dolgozni akaró
munkaerőt felveszünk. Jelentkezni: an-
dakiss01@gmail.com; 06-20/9419-
291.

Dunaújvárosi étterem kiemelt bérezés-
sel szakács, illetve felszolgáló kollegát
keres, pályakezdők jelentkezését is vár-
juk fényképes önéletrajzzal az
ahetterem@gmail.com címre.

,,GYÖNGY
,,
ÜVEGEZÉS

KÉPKERETEZÉS
30/253-6054
25/412-415

Béke tér 3. (Depo udvar)


Dunaújvárosi éttermünkbe konyhalányt
keresünk azonnali munkakezdéssel, mi-
nimum 3 éves szakmai tapasztalattal!
Küldje el fényképes önéletrajzát az
ahetterem@gmail.com címre!

Kőművest, festőt, segédmunkást ke-
resünk dunaújvárosi munkára, jó ke-
reseti lehetőséggel. Tel.: 06-20/258-
0493.

A Dutex Kft. (patyolat) karbantartót la-
katos végzettséggel keres. Jelentkezni
személyesen: 8-12 óráig (Dunaújváros,
Gutenberg köz 2.)

Józan életű szobafestő-mázolókat
azonnali kezdéssel felveszek. „B” kate-
góriás jogosítvány előny, de nem felté-
tel. Heti fizetés! Tel.: 06-30/246-0237.

Bobcat homlokrakodóra (gumikerekes)
gépkezelőket keresünk. Jelentkezni
a 0670/392-8149-es telefonszámon le-
het.

Csőszerelőt, lakatost valamint fémipar-
ban jártas segédmunkást felveszünk.
Tel.: 06-20/334-1667.
pixonix69@gmail.com

A Dutex Kft. (patyolat) betanított mun-
kára női munkaerőt keres. Jelentkezni
személyesen: 8-12 óráig (Dunaújváros,
Gutenberg köz 2.)

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

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

Belvárosi szépségszalonba
KOZMETIKUS és FODRÁSZ

kollégákat keresünk. Tel.: 06-20/9331-762

Gépkezelői munkakörbe keresünk
munkatársat. Kiemelt bérezés! Heti fi-
zetés! innobuildkft@gmail.com

Gépszerelő munkakörbe azonnali belé-
péssel munkatársat keresünk. Tel.: 06-
30/961-6456.

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

Villanyszerelőket, hegesztőket, lakato-
sokat keresünk. Jó kereseti lehetőség.
Tel.: 06-30/892-5331.

Dunai Vasmű, Hideghengerműbe folya-
matos műszakba hengercsapágy szere-
lőket keresünk. Tel.: 06/30-83-48-676.

ÁLLAT

Pecsenye kacsa (3-3,2kg) 550 Ft/kg
eladó! 10 db rendelése felet ingyen
házhoz szállítjuk! Érd.: 06-70/518-
2121.

TYÚK, 14 hónapos, tollas, NEM ketre-
ces, NEM kitojt 690 Ft/db. KACSA, fehér,
hápogós, 3kg-os. 690 Ft/kg. INGYENES
szállítás. Tel.:06-70/776-3007.

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

28 hetes házi tojótyúkok eladók. 1200
Ft/db. Tel.: 06-30/503-9545.

Hízók eladók. Érd.: 06-30/538-3922.

ZársZerelés, javítás,
hevederZárak!

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

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

NÖVÉNY

IDARED ALMA kis és nagy tételben
eladó Szekszárdon. Tel.: 06-30/682-
1449.

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

CITYGYROS.HU
tel.: 0620/2402100

Déli menük: 10–16 óráig 990 Ft!
Gyros, pizza, hamburger, hekk,

palacsinta, stb. kiszállítás!

Dunaújvárosban
és környékén!

Redőny akció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció február 1-28-ig tart.)

06-30/295-6555

A Te vállalkozásodat
elérikmobilon?

Ha pár éve készült a weboldalad, itt az ideje
újragondolni azt. Ma már az internetezők
60%-a mobilon tájékozódik, így a régen
készült oldaladból az emberek szinte semmi
sem„látnak”. Ezért ha akkor fontos volt
jelen lenned a weben, most újra tenned kell
érte. Ehhez ajánlom fel segítségemet.

É rdek lőd j
a mobilonislathato@gmail.com címen.

Tetőjavítás, kúpkenés, kéménybádogo-
zás, ereszcsatorna, széldeszkacsere.
Tel.: 06-30/713-1495.

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

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

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

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

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

Redőny javítás és gurtni csere hétvé-
gén is. Érd.:06-70/374-3864.

GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek karbantartása, tisztítása.
Vízmelegítő, bojler, kazán, konvektor. Tűzhely
új szabvány, flexicső, gázcsap, rézcső cseréje.
06-30/620-4758

Víz-, gáz- fűtés-
szerelés.

tel.: 06-70-647-1192

OKTATÁS

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

RÉSZLET FIZETÉS!

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

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

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

Lomtalanítást vállalok, használt cikk
felvásárlás. Érd.: 06-30/680-6977.

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).

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

Német nyelvoktatást kezdőknek, illetve
német korrepetálást vállalok. Tel.: 06-
70/944-8273.

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

Angol nyelvtanítás teljesen az alapoktól
1.000 Ft/óra.Tel.:06-20/6222-366.

Gurtni csere, új redőny készítése, fa-
redőny javítás hétvégén is, gyors pre-
cíz munka. Érd.:06-30/735-0746, 06-
70/227-6273.

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Festés-burkolás
06 70/885-8870

TÁRSAT KERES

Hatvanas férfi (mos, főz, takarít) keres
hozzá illő hölgyet párkapcsolatra. Ko-
moly szándékkal. Tel.: 06-30/570-2238.

GYÁSZHÍREK

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

Köszönetnyilvánítás

A dunaújvárosi
Móricz Zs. utcabelieknek, a
dunaújvárosi mentősöknek,
sürgősségieknek, hogy
2018. jauár 27-én annyit

fáradoztak
édesanyám, nagymamám,

dédmamánk,

Görög Béláné
(szül. tábi Mária)

1928-2018
megmentéséért.
Gyászoló lánya, veje,
unokája, unokaveje,

dédunokái

Laza, diszkrét kapcsolatra keresek 50
körüli hölgyet. SMS-ben várom jelent-
kezését: 06-20/9230-415.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,

akik
édesanyám, nagymamánk,

dédnagymamánk,

Görög Béláné
(szül. Tábi Mária)

1928-2018

temetésén részt vettek, utolsó
útjára elkísérték, sírjára

virágot, koszorút helyeztek.

Gyászoló lánya, veje,
unokája, unokaveje,

dédunokái.

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Korsoveczki Gyula
életének

67. évében elhunyt.
Temetése 2018. 02. 22-én,

13 órakor lesz a
dunaújvárosi temetőben.

Búcsúzás egy szál virággal.
A gyászoló család

Az allergén anyagokról érdeklődjenek
az alábbi telefonszámon 06 (70) 285-07-05Rendelés leadás aznap reggel 8 óráig.

Brokkoli krém-
leves, croissant
Dörgicsei
csibeleves
Magyaros
penne
Gyümölcs mártás
főtt hús, dara
Paradicsomos hús-
gombóc, burgonya
Rántott csirke-
comb,rizibizi
Óvári
sertésborda, rizs
Káposztás
sztrapacska
Hentestokány,
főtt burgonya
Rakott burgonya

Tojásleves

Bugaci húsgombóc
leves
Rakott
metélt
Finomfőzelék,
natúr sertés szelet
Csőbensült
csirkemell karfiollal
Rántott szelet,
burgonyapüré
Szecsuáni
csirkemell, rizs
Gombapörkölt,
galuska
Lecsós sertés szelet
tarhonya
Búbós hús,
rizs

Karalábéleves

Húsgaluskaleves

Túrós derelye

Zöldbabfőzelék,
vagdalt
Csülök pékné módra

Rántott csirkemell
petr. burgonya
Mézes chilis
csirkecomb, rizs
Sajttal gombával töltött
rántott palacsinta, rizs
Sertéspörkölt ,
tarhonya
Rakott karfiol

Zöldségkrémleves
croissant
Frankfurti leves

Milánói makaróni

Gombamártás,
főtt hús, rizs
Töltött káposzta

Rántott pulykamell
petr. burgonya
Vadász sertésszelet,
makaróni
Rántott camembert
áfonyamártással, rizs
Brassói
aprópecsenye
Grill csirkecomb,
majonézes burg.

Paradicsomleves

Tárkonyos
csirkeraguleves
Tojásos
galuska
Burgonyafőzelék,
sült kolbász
Erdélyi rakott
káposzta
Borzas hús,
rizi-bizi
Bakonyi sertésragu,
tészta
Tócsni fokhagymás
tejfőllel, reszelt sajttal
Zöldborsós
csirkemáj, rizs
Tavaszi rizses hús
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2018. 08. hét
02. 19.-02. 23.

Ebéd házhoz szállítás: 70/285-07-05
E-mail cím: betyarskonyha@gmail.com 750 Ft/nap

GÉP, SZERSZÁM

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

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

Gáz- és fűtésszerelés,
ingyenes készülék bevizsgálás konvektor
tűzhely vízmelegítő. Gázkazánok javítása,
beüzemelése. Gáz fűtés rendszer kivitelezés.
0670/2318282

06-20-9-732-172

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

EGÉSZSÉGÜGY

Urológiai magánrendelés
Dr. Veszprémi Tibor

Bejelentkezés: 06-30/990-3643

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

VEGYES

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

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, érint-
kezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium,
forassztópálca, tekercs, amalgám stb.
vásárolok. Tel.:06-20/923-4251.

Régi antik bútorokat, hagyatékot/dísz-
tárgyakat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat (Herendi/Zsolnay) vásárolok.
Tel.:06-30/849-4786.

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

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.

Akciós tűzifa termelésből 03.20-ig
9700 Ft/m3-től + kuglizás + szállítás.
Tel.:06-30/261-5189 (AA5991172).

Asztalos műhely gépei, szerszámai ela-
dók. I.ár: 320.000Ft. Érd.: 06-20/918-
8116.

Dunaújvárosban bontásból származó
tatai szalagcserép ingyen elvihető. Tel.:
06-30/351-5720.

Búza, árpa, tritikálé, szennyvíztartály,
ásóborona, tárcsa eladó. Tel.: 06-20/
543-6017.

Gyermekágy matraccal ingyen elvi-
hető. Érd.: 06-70/312-5830.

ASZTALOSMUNKÁK!
SORON KÍVÜL

Konyhabútor csere, javítás, átalakítás.
Betörésből keletkezett rongálás, zár

csere, ablak csere.
06-30/355-7590

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

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

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

PATENTOZÁS
ringlizés, cipzárjavítás

Dújv., Dózsa Gy. út 9. • 06-30/777-9519

Költöztetés
06-30/877-0488

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

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

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

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

Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtni-
csere akár még ma! Péter úr! Érd.: 06-
20/414-9848!

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

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

Tetők, előtetők egyéb ácsmunkák.
Tel.: 06-20/919-8002.

BOLHAPIAC

Domyos VM120 szobakerékpár 20eFt-
ért eladó. Tel.: 06-20/582-2057.

Gurtni csere, redőny javítás hétvégén
is. Érd.:06-70/455-4655.

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

Köműves munkát vállalok jó minőség-
ben. Tel.: 06-30/320-4863.

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

Szekrényes Neumann varrógép eladó.
Ár: 25eFt. Tel.: 06-20/286-0522.

Festést vállalok. Tel.: 06-30/892-6977.

Frissítőmasszázs: 06-20/255-3204.

Bútorgyártás rövid határidővel. Lapra
szerelt bútorokszerelése (IKEA, Kika,
Möbelix, Yisk). Gyártás, szerelés. Érd.:
06-20/404-2261; e-mail:
bazso1968@gmail.com

Emlékezzen meg szeretteiről!

Megemlékezését, gyászjelentését, 
köszönetnyilvánítását megjelenítheti 

újságunkban, akár fotóval is!

A részletekről irodánkban tájékozódhat.
Dunaújváros Vasmű út 35. fszt. 
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Állás-
hirdetések 
az 1., 6., 7., 8., 9. és 
10. oldalon.

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros
Gyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül
✓ soha többé ajtókat festeni
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

Nyitvatartás:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

Vasmű út 11.
Dunaújváros

Óriás
i

Akciók!
Óriás

i

Akciók!
AJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉSAJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉS

dunaujvaros@jola.hu

06-20/400-50-82

JOLA-SEC 
biztonsági ajtó
2 méretben,
4 népszerű
színben! 

csak 199.990 Ft
+

Szekcionált
garázskapu

(2000 x 2000mm, motorral és 2db távadóval,  
fehér, 40mm -es, szélesbordás)

*E
GYEDI

M
ÉRETBEN IS

!

*E
GYEDI 

M
ÉRETBEN IS

!

Műanyag ablak*

31.490 Ft

49.990 Ft

Beltéri ajtók

-tól

Festett dekor ajtók CSAK NÁLUNK!

CPL fóliás ajtók egyedi méretben

-tól

Vasm
ű út 11.

kis Vasm
ű út

József A
ttil

a u.

Ady Endre u.

Kohász u.

Gagarin 
tér

jola.hu

ŐRÜLT

ÁRON

Acél bejárati ajtó

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az akció 2018.02.16-02.22-ig, illetve a készlet erejéig tart. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az üzletben.

66.990 Ft

60x60 cm
  Bukó-nyíló 14.990 Ft
120x120 cm
  Bukó-nyíló  29.990 Ft
120x150 cm
  Bukó-nyíló  34.990 Ft
150x150 cm
  Bukó-nyíló  37.990 Ft

Dunaújváros, MMK
február 22. (csütörtök) 9-13-ig

Érdeklődni: Karádi Tamás 
tradicionális reiki mester

06 30/9596-308

GYÓGYÍTÓ ÉLETENERGIA KÖZVETÍTÉS USUI-féle 
természetes módszere:

Reiki I. tanfolyam indul
Időpontja: 

2018.  február  24-25.

Beszél álmában
A nő már öt perce beszél, 
az orvost nem is engedi 
szóhoz jutni, végre kiböki 
mi a problémája:
- Drága doktor úr, a férjem 
állandóan beszél álmában.
- Engedje néha, hogy nap-
pal is beszéljen!

HUMORMultifokáis lencsék kamatmentes 
részletfizetéssel a Szemüveghitel Pontokon.

(Részletekről érdeklődjön az üzletben. 
Az akció időtartama 2018. január 1-től 
december 31-ig érvényes.)

Fizetési lehetőségek: bankkártya, egészségpénztári kártya, SZÉP kártya-szabadidőzseb levásárlása

GyerMek szeMészeti 
rendelés 

Ingyenes látásvizsgálat: hétfő, kedd: 10-13-ig, szerda: 14-16,30-ig

február 22-én 14-16.30-ig
(A vizsgálat érkezési sorrendben történik!)

Érdeklődni: 25/500-855, 30/402-5201
FIGYELEM!
Piacvezető pénzügyi cég 50 km-es 

körzetben 3 fő agilis kommunikációs 
munkatársat keres

területi kéPviselő
pozícióba!

• Kiemelt fizetés • Teljes betanítás
• Hosszútávú együttműködés!

Tel.: 06/70-387-6060

TERÜLETI VEZETŐ


