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A  r i v á l i s o k  c s a t á j a !

DUNAFERR DUE RENALPIN FC-
SWIETELSKY HALADÁS

bajnoki futsal mérkőzés a Dunaújváros Sportcsarnokban,
2018. 02. 26-án hétfőn 19.00-tól!

Vágd ki, hozd el ezt a hirdetést és nyerj vele egy Diabló pizzát!

Név:.......................................................................................................................

FB név: .................................................................................................................

Veletek vagyunk! Úúúújvááros!

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

• Szűrőprogramok
  Összetett szűrés (tápláltsági 

állapot, testösszetétel, 
vérnyomás, vércukor)

  Daganatszűrés (fül-orr-
gégészeti)

 Légzőszervi (COPD) szűrés
  Érzékszervi szűrések 

(szemészet, fül-orr-gégészet)

• Boka Kar Index mérés 
•  Mentális 

egészségfejlesztés
 Krízisintervenció
 Pszichológiai tanácsadás
•  Időskori baleset megelőzés
• Étrendi tanácsok
  Egyéni és csoportos dietetikai 

tanácsadás

• Mozgásprogramok
 Nordic walking
 Gerinctorna
 Intimtorna 
 Kardiofitnesz
  Fogyókúrás mozgásprogram
 Kondicionáló edzés
 Funkcionális edzés (TRX)  

• Életmódklub
• Betegklubok
  Szív- és érrendszeri 

betegeknek
 Cukorbetegeknek
  Alkoholproblémákkal 

küzdőknek
•  Felnőtt alapszintű 

újraélesztő tanfolyam

• Szűrőprogramok • Mentális egészségfejlesztés • Mozgásprogramok • Étrendi tanácsok 

ÉLETMÓD KLUB
Téma: Stresszkezelés a kapcsolatokban
Előadó: Gál Attila

IDŐPONT 
2018. március 01. 15 óra 30 perctől 

KéseK, ollóK szaküzlete
Manikűr, pedikűr, szabó és metszőollók

konyhakések, zsebkések, húsdarálók
szakszerű ÉLEZÉSE-ELADÁSA

HAJNYÍRÓGÉPEK ÉLEZÉSE
Dújv., Dózsa Gy. út 9. • 30/823-6559

PATENTOZÁS
Szegecselés, CIPZÁRJAVÍTÁS
KULCSMÁSOLÁS azonnal!
Teljeskörű CIPŐJAVÍTÁS
Dújv, Dózsa Gy. út. 9. T.: 06-30/777-9519

Taxi 77
06-70/350-4131

Tartsa formában 
magát
modern orvosi 
alakformáló gépek 
segítségével! 

Bejelentkezés:
06 30 474 0486, 06 25 406 087

Dr. Gergely Gyöngyi 
bőrgyógyász, kozmetológus szakfőorvos

Venus Legacy 
• arc és 

testfeszesítés,  
helyi zsírpárnák 

fogyasztása, 
alakformálás

CoolTech 
• orvos 

zsírfagyasztó 
készülék
• helyi 

zsírpárnák 
végeleges 

eltüntetése, 
alak kontúrozás; 

hatékony, 
biztonságos 

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

e-mail:  
dunaujvaros@szuperinfo.mediaworks.hu

Fk.: Vida-Varga Andrea,  
Heffler György és Szabó Ferenc 

ügyvezető igazgatók
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: DMH Magyarország Kft.

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!

Dunaújváros, Magyar utca 42., 
(volt Hétvégi Kisáruház)

Tel.: +36-25/610-440,  
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

Futószőnyeg
67 cm széles

990 
Ft/m-től

Kövessen minket a -on is! www.facebook.com/domexszonyeg • Akciónk 2018. február 23-március 2-ig tart, illetve a 
készlet erejéig! (Az akció csak a készleten levő termékekre vonatkozik.) A képek tájékoztató jellegűek. A változás jogát fenntartjuk!

Quebe
szőnyegpadló

990 
Ft/m2-től

Költöztetés, fuvarozás  
rakodással. Sitt- és  

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

10
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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
FeBruár HÓnaP MŰTárGya: 
bronzkori, madár alakú edény 
dunaújvárosból

KORTÁRS MŰVÉSZETI INTÉZET
(Dújv., Vasmű út 12.)
kÍsérLeTek és ILLúZIÓk
Vachter János kiállítása
Megtekinthető: március 24-ig.

jÓnás MerÜLéseI 
BORGÓ kiállítása
Megtekinthető: március 24-ig.

kísérleti tárlatvezetés illuzio-
nistáknak
Febr. 23. 18:30

BARTÓK AULAGALÉRIA
(Dújv. Bartók B. tér 1.)
ZI - ZI – várnai ágnes és várnai 
Gyula kiállítása
Megtekinthető: márc. 26-ig

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

EVANGÉLIKUS TWMPLOM
(Dújv.,Szilágyi E. u. 34.)

BarCsay sTúdIÓ kiállítása
Megtekinthető: márc. 14-ig

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

HeLyIsMereTI kvÍZ
hónapról hónapra. (Elérhető: 
jakd.hu) A februári hónap témá-
ja: a múzeum. Beküldési határidő: 
2018. március 15.

InTerakTÍv FoGLaLkoZás
általános iskolásoknak a Gyermek-
könyvtárban! (előzetes bejelent-
kezéssel)
Választható témák: Ki is volt 
Hunyadi Mátyás? - Mi az a rene-
szánsz? – Feketesereg - Címerek 
és zászlók - Bibliotheca Corviniana 
- Kódexmásolás: scriptor, illumi-
nátor, miniátor - Csapatmunka 
(könyvkeresés, címerszínezés, szó-
magyarázat, képkirakó)

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

 

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

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

Színház
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS 
MŰVÉSZETEK HÁZA
(Dújv., Bartók tér 1.) 
MIkrokoZMosZ - zenés mese-
játék
Febr. 25. 15:00, márc. 2. 17:00 és 
18:30, 4. 15:00

Márai sándor: judIT - asszony-
mese egy részben
Febr. 24. 19:00, márc. 10. 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, márc. 4., 14. 19:00

kuTyaHaraPás - gengszter-
dráma
Márc. 5., 6., 7. 19:00

kárMen – táncjáték
Márc. 9. 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

BAPTISTA TEMPLOM 
(Dújv., Petőfi u. 61.)
keresZTény konCerT
Márc. 3. 17:00

DUNAÚJVÁROS – PAPÍRGYÁRI ÚT
országos kirakodó vásár
Febr. 25. 

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

RÁCALMÁS – MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR
5 éves a CIMBora kLuB
Ünnepi ösvényfestés – Születés-
napi gála
Márc. 3. 14:00

„szeretve mind a vérpadig…”
Csorba László történész előadása
Márc. 5. 16:30

városI nŐnaP neM Csak HöL-
Gyeknek 
Koltai Róbert zenés kabaré estje
Márc. 8. 18:00

ÜnnePI ProGraM aZ 1848-49-
es ForradaLoM és sZaBad-
sáGHarC 170. évForduLÓja 
aLkaLMáBÓL
Márc. 14. 15:00
HúsvéTI kéZMŰves jáTsZÓHáZ
Márc. 29. 9:00-12:00

RÁCALMÁS – JANKOVICH-KÚRIA

vI. ráCaLMásI PassIÓ eLŐ-
adás ökuMenukIs áHÍTaTTaL
Márc. 25. 15:00

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

 

a Pentagon titkai - 2d
Febr. 23. 20:15, 24., 25. 19:00, 26., 
27., 28. 20:15

éjszakai játék - 2d
Febr. 23. 20:00, 24., 25. 20:15, 26., 
27., 28. 19:00

 
Ősember - kicsi az ős, de hős! 
- 2d
Febr. 24., 25., 26., 27., 28. 17:00

Fekete Párduc 3d
Febr. 24., 25. 17:45, 26., 27., 28. 
16:00

 

valami amerika 3 2d
Febr. 24., 25. 16:00, 26., 27., 28 
18:30
Matiné
Ősember - Kicsi az ős, de hős! - 2D
Febr. 25. 10:00

Ajánló
Pokornyi Orsolya gyermekkönyvtáros
2018-ban kiemelt témánk Mátyás király és a reneszánsz. Általános iskolás csoportok, osztá-
lyok, kis közösségek jelentkezését várjuk hétköznap délelőtti vetítéssel egybekötött, interaktív 
óráinkra. Időpontot egyeztetni a 06/25-423-952-es telefonszámon, az olvszolg@jakd.hu e-mail 
címen, vagy személyesen a dunaújvárosi József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtárában lehet.

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
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ÁLLÁST KÍNÁL

Adony környéki munkahelyre
házvezetőnőt

keresek

csak főzési munkára,
alkalmi munkaviszonyba.

Munkaidőmegegyezés szerint.
Jelentkezés a

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

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.

A DAV MÉRNÖKI KFT.
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

Épület szerelő

- Fémszerkezetű donga és hagyományos csarnokok
összeszerelése változó munkahelyeken

- Jogosultság esetén emelőgépek kezelése

- Lakatos, hegesztő vagy
bármilyen fémipari végzettség

- Megbízható, rendezett életvitel
- Gondos, precíz igényes
munkavégzés

- „B” Kategóriás jogosítvány
előnyt jelent

- Sárbogárdi, nagyvenyimi,
mezőfalvi lakhellyel
rendelkezőket is várunk

- Bádogos, épületburkoló
szakmában szerzett gyakorlat
előnyt jelent

- Motivált pályakezdőket is várunk

- Átlagon felüli jövedelem
- Kulturált munka-, utazási és
szálláskörülmények

- Változatos munkavégzés

- Vidéki munkahelyeken
étkezés biztosítása

- Rendezett cégháttér
- Állandó, összetartó kollektíva

Állásinterjúra jelentkezni lehet a (25) 508-409 telefonszámon
vagy a davmernoki@davmernoki.hu e-mail címen.

Elvégzendő feladatok:

Elvárásaink:

Amit kínálunk:

A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

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

CLASMANKft.

gyártáselőkészítő
munkatársat keres

az alábbi feladatokra:

Projekt előkészítésnél a műszaki
dokumentációból izometriák,

gyártmánytervek, elemetervek,
szabástervek készítése, illetve anyagok

kigyűjtése táblázatos rendszerben.
További információk: www.clasman.hu
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal az
info@clasman.hu e-mail címre várunk.

Munkaerő felvétel !

Felszolgálókat,
pultosokat
keresek délutánra,

dunaújvárosi üzletbe.

Lehet részmunkaidős,
főiskolás lány is!

A fényképes önéletrajzokat a
Szuperinfó irodába várjuk, jelige:

kedvesvendég!

Nehézgépkezelői
jogosítvánnyal, C kategóriás

jogosítvánnyal
gumiláncos kisgépre

gyakorlattal rendelkező

gépkezelőt
keresünk.

Érdeklődni:
munkanapokon 7-15 óráig a

30/830-9173
telefonszámon lehet.

fejő és
borjúgondozó

0630/848-7390

Adony környéki munkahelyre
keresünk

fejő és
borjúgondozó

munkatársakat.
Jelentkezés munkanapokon

9-15 óra között a

0630/848-7390
telefonszámon.

etető traktorost

Adony környéki
mezőgazdasági vállalkozás

etető traktorost
keres.

Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezés a 30/848-7390
telefonszámon munkanapokon

9-15 óra között.

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.

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

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
Esze T.-ban 2 szobás tégla lakás 9,9 MFt
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
Venyimen családi ház 12,5 MFt
Venyimen családi ház 32MFt
KIADÓ N.venyimen családi ház 165 EFt+rezsi/hó
KIADÓ Gagarin téren üzleth. 100 EFt+rezsi/hó
KIADÓ Rácalmáson 320 m2-es ing. 300 EFt+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 16,5 MFt
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
Baracson ép. telek 1089 m2 2MFt

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 cs. ház 47MFt

06-30-867-8661
Mezőfalva Szőlőhegyen 934 m2-es telek kis
házzal 800 EFt

06-20-342-0070

TELEK

Újmajorosi düllőben 2160 nm-es telek
téliesített kis házzal, fúrt kúttal, áram-
mal eladó. Mellette 1058 nm-es telek is
eladó. Tel.: 06-20/445-2260.

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

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

Nagyvenyimen nyeles telek eladó. 06-
30/418-1182

ÜZLET, IRODA

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

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

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

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

GARÁZS

Garázs eladó Dunaújvárosban, Vasmű
út 19-23. mögötti soron. Tel.: 06-20/
9280-470.

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

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

INGATLAN

Állattartó telep két hektáros, körbekerí-
tett területen, 2000 nm-es ingatlannal
eladó Kölesden. I.ár: 35MFt. Érd.: 06-
30/851-3586.

LAKÁS

Vigadó utcában 2 szobás
téglalakás eladó.
Ár: 11 MFt • 06-30/867-8662

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

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

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.

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

Gagarin téren, I.emeleti, kétszobás,
gázfűtéses, üres téglalakás eladó.
I.ár:13,9MFt. Érd.:06-30/850-8000.

Martinovicson, szépen felújított, két-
szobás, erkélyes panellakás eladó. I.ár:
8,99MFt. Érd.:06-30/850-8000.

Egy+2 félszobás, földszinti, technikumi
lakás eladó. Garzont, vagy egyszobást
beszámítunk. Tel.: 06-70/617-5142.

Belvárosban, Károlyin kétszobás erké-
lyes, felújított téglalakás eladó. I.ár:
12,6MFt. Érd.:06-30/850-8000.

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

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

JÁRMŰVEK

Vácin eladó kétszobás lakás 7,9MFt-
ért. Tel.: 06-20/778-1342.

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

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

Használt, idős, roncs autó vagy lakóko-
csi felvásárlás. Hivatalosan! Érd.: 06-30/
733-7753.

CSALÁDI HÁZ

Nagyvenyim központjában, 200 nm-es,
kétgenerációs, három szintes, külön be-
járatú, családi ház nagy telekkel eladó.
I.ár: 27MFt. Érd.: 06-30/232-8011.

Kulcson háromszobás-nappalis dunai
panorámás, családi ház dupla garázzsal
eladó. Tel.:06-30/628-0836.

Műszaki végzettségű munkatársakat keresünk
karbantartó

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

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

ÁLLÁST KERES

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

Gyógyszertári szakasszisztens munkát
keres. Tel.: 06-70/419-6326.

KIADÓ INGATLAN

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

Kossuth Lajos utcai, első emeleti, 80
m2-es, erkélyes lakás kiadó. 90eFt/
hó+rezsi, kéthavi kaucióval. Tel.: 06-30/
7373-963.

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

Kétszobás, bútorozott lakás kéthavi ka-
ucióval kiadó. Érd.: 06-30/651-4992.

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

A Pannonia Ethanol Zrt. üzemtakarító munkakörbe keres új kollégát
Európa legnagyobb etanol gyártó üzemébe, amely a 2012-es gyárindulás óta
folyamatosan bővül (a gyár teljes létszámamamármegközelítőleg 200 fő), és
ahol a gyártás világszínvonalon zajlik. A vállalat célja, hogy megtalálja azon
munkavállalókat, akik tudásukkal hozzájárulnak a folyamatos fejlesztésekhez
és általuk a vállalat újabb sikereket érhet el a termelés és aminőség területén.
A cég telephelye Magyarországon, Budapesttől 60 km-re Dunaföldváron
található, a vállalat fő profilja az etanol és az állati takarmánygyártás.

Üzemtakarító
Feladatok:
• Gyár épületeinek, külső és belső területének tisztántartása napi
szinten
• Telephelyhez tartozó utak, járdák takarítása
• Iroda takarítás
• Technológiai berendezések, csövek, tartályok tisztítása
• Szemétszedés a Pannonia Ethanol Zrt teljes területén
• Meleg vizes magasnyomású mosóval történő vizes tisztítási
munkák
• Szemetes konténer előkészítése elszállításra
• Üzemhibából fakadó takarítási, tisztítási feladatok
• Egyéb teendők, mint fűnyírás, locsolás, gazolás, hó eltakarítása,
jégtelenítés

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Gyártó környezetben szerzett tapasztalat,
• Magas fokú teherbírás,
• Rugalmasság
• Precizitás
• Egy vagy több műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Versenyképes juttatási csomag, béren kívüli juttatásokkal
• Barátságos, fiatalos, dinamikus környezet
• Kimagasló munkakörülmények
• Munkavégzés helye: Dunaföldvár

Jelentkezés:
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el
önéletrajjjzát az alábbi e-mail címre: hr@@@pppannoniaethanol.hu

A DAV MÉRNÖKI KFT.
felvételt hirdet az alábbi

munkakörökbe:

Betanított lakatos,
lemezfeldolgozó
Elvégzendő feladatok:

- Kisebb lakatos gyártásokban
részfeladatok elvégzése

- Automata lemezfeldolgozó gépek
kezelése programozása

Elvárásaink:
- Lakatos, hegesztő vagy
bármilyen fémipari végzettség

- Műszaki rajz olvasási készség
- Megbízható, rendezett életvitel
- Gondos, precíz igényes
munkavégzés

- „B” Kategóriás jogosítvány
- Nagyvenyimi, mezőfalvi lakhely
előnyt jelent

- Fémipari technikusi végzettség
előnyt jelent

- Motivált pályakezdőket is várunk
Amit kínálunk:

- Kiemelt jövedelem
- Rácalmási telephelyünkön
végzett egyműszakos munka

- Rendezett cégháttér
- Állandó, összetartó kollektíva
Állásinterjúra jelentkezni lehet a
(25) 508-409 telefonszámon vagy
a davmernoki@davmernoki. hu

e-mail címen.

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
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

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

ABodyFashionMagyarországKft. dunaújvárosi üzemébemunkatársat keres

Mérlegképeskönyvelő
pozícióba.

Feladatok: Könyvelési feladatok ellátása; Éves és havi pénzügyi zárás során a főkönyvi könyvelések
elvégzése, ellenőrzése; Analitikus nyilvántartások vezetése és egyeztetése a főkönyvvel

Elvárások: Könyvelői végzettség; Angol nyelvtudás; Könyvelő irodában vagy vállalkozói környezetben
szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalat

Amit kínálunk: Folyamatosan biztosított munka; határozatlan idejű munkaszerződés; Egyműszakos
munkarend

Jelentkezni: Önéletrajz és motivációs levél megküldésével a hr@bodyfashion.hu – email címen

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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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

Emelőgépkezelők, darukötözők,
valamintmozdonyirányító segédek
jelentkezését várjuk. Kiemelt bérezés!
Heti fizetés és hétvégi túlóralehetőség!
+36 70 217 9343

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

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

Dunaújvárosi telephellyel
rendelkező építőipari cég

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

telefonszámon lehet.

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
• Hidraulikus csőszerelő
• Kazánkezelő
• Kormányos
• Kovács
• Kötegelő
• Lakatos
• Meleghengerész
• Műszakos lakatos
• Öntvénytisztító
• Öntő-formázó
• Segédolvasztár
• Tolatásvezető
(érvényes vizsgával)
• Üzemmérnök
• Vegyésztechnikus
• Villanyszerelő
• Villamosgép tekercselő

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

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

Rácalmási, kulcsi élelmiszerüzletbe el-
adókat keresünk. Érd: 06-20-581-6247.

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

Ácsvagyfödém-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.

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.

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.)

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

az alábbi munkakörökbe:

hulladékbegyűjtő
munkatárs

(OKJ-s hulladékkezelő vizsga, jogosítvány előny),

lángvágó OKJ-s vizsgával.
Bérezés: alapbér+juttatások.

Érdeklődni: 30/9504-413

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.

Mélyépítéssel foglalkozó Kft.
a munkák irányításához

csoportvezető
munkatársat keres.

Jelentkezés a

06 30/848-7390
telefonszámonmunkanapokon

9-15 óra között.

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

„D" kategóriával rendelkező autóbusz-
vezetőt keresünk Adony környéki jára-
tunkra. Érd.: 06-70-9844-630, h-p: 8-
15 óráig.

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

Dunaújvárosi telephelyű cég gépkezelő
munkatársat keres. Jelentkezni
a munkatars@hullampack.hu e-mail cí-
men lehet.

2 eladólányt és 1 magyar szakácsot (férfit) keres

Villanyszerelőket felveszünk 40 órás
munkaidőbe, pályakezdőt is! Tel.: 06-
20/228-2835.

Vendéglátó egységbe kiemelt fize-
téssel pultoslányt keresünk. Tel.: 06-
30/474-5499.

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

Pék mintaboltba gyakorlattal rendel-
kező eladót keresünk. Tel.: 06-30/
474-5499.

C, E kategóriával és GKI-kártyával ren-
delkező teherautóvezetőt keresünk bel-
földi munkára. Tel.: 06-30/9566-803.

Leinformálható házi beteg ápolót kere-
sek Dunaújvárosba. Érd.: 06-30/232-
8011.

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

Megbízható festő szakmunkásokat ke-
resünk azonnali kezdéssel. Gépjármű
előny. Tel.: 06-30/514-4140.

Üzletbe varrni tudó eladót keresünk.
Tel.: 06-20/9385-546.

A Grabarics Kft.
„C” kategóriás jogosítvánnyal, GKI
és tahográf kártyával rendelkező

teherGépjármű
vezetőt

keres.

Önéletrajzokat
amunkakör megjelölésével a

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

Megbízható
munkatársakat keresünk

kőműves és

segédmunkás
munkakörbe, B kategóriás

jogosítvány előny.

Érdeklődni: munkanapokon
8-16 óráig a 30/939-7218

telefonszámon lehet.

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.

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

VízVezeték és
csőszerelő gépész
kollégákat keresünk. Kiemelt kereset!

Heti fizetés! Jogosítvány előny.
0630/7853244

Keresünk önállóan dolgozni tudó

asztalost
felszerelt műhelyünkbe akár

munkaviszonyban, akár vállalkozóként.
Érd: 06-20-852-9312

Adony környéki munkahelyre

éjjeliőr
munkatársat keresünk.

Jelentkezés munkanapokon 9-15 óra között
a 0630/364-0504 telefonszámon

Önállóan dolgozni tudó
szerkezetlakatost

keresünk heti fizetéssel.
Hosszú távú munkalehetőség!

Jogosítvány előny.
Tel.: 0630/7853244

Férfi segédmunkásokat

06-70/605-3005

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

06-70/605-3005

Darusín Kft.
keres (megváltozott munkaképességgel is)

taKarítónőt
részmunkaidőbe.

tel.: 06-25/503-930

Mélyépítéssel foglalkozó Kft.
útépítési munkákhoz várja

brigádok
jelentkezését a 06 30/848-7390

telefonszámon munkanapokon 9-15 óra között.

Mélyépítéssel foglalkozó Kft.
útépítési munkákhoz várja

brigádok
jelentkezését a 06 30/848-7390

telefonszámon munkanapokon 9-15 óra között.

Gyorsétterembe
keresünk 4 órás munkaidőbe,
35 év feletti dunaújvárosi

konyhalányt.
0670/4080895

Dunaújvárosi irodánkba önállóan dolgozni tudó
titkárnőt, irodai asszisztenst

keresünk. Teljes munkaidőben.

Fényképes önéletrajzokat a
csillamunka7@gmail.com e-mail címre várjuk.
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Festés, mázolás, tapétázás, takarí-
tás. Szőnyegpadlózás, kádfelújítás.
Precíz munka, rövid határidővel! Tel.:
06-30/933-1010.

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

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

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

EGÉSZSÉGÜGY

BŐRGYÓGYÁSZATImagánrendelés
Dunaújvárosban. DR. HARSÁNYI EMESE

Tel.: 06-70/531-6210

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

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

Költöztetés
06-30/877-0488

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

VEGYES

OKTATÁS

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

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

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

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

Festményeket, régi bútorokat, teljes
hagyatékot, régi rádiókat, gramofono-
kat, hangszereket vennék. Ingyenes ki-
szállás. Tel.: 06-30/465-5680.

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).

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

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.

Dajka és pedagógiai asszisztens tanfo-
lyam indul Dunaújvárosban részletfize-
téssel. Tel.: 06-30/637-4083, 06-46/
321-694. Eng.sz.: E-000452/2014.

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

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

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

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

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

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

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

Frissítőmasszázs: 06-20/255-3204.

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

BOLHAPIAC

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

Ebédlőasztalok eladók: 1 db 120/180
állítható hossz, 80 széles, 75 magas.
Ár.: 15eFt. 1 db 90*70, 75 magas Ár:
8eFt. Tel.: 06-30/505-7364.

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

Jó állapotú franciaágy olcsón eladó.
Érd.: 06-20/310-5326.

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

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

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.

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

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

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

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

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

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

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

TÁRSAT KERES

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

Hőszigetelő üveg beépítés.
Konyhabútor gyártás, javítás.

Gázszellőző kivágás.
06-30/355-7590

Barátságot szeretnék, jó képű, 70-es
Úrral. Érd.: 06-30/230-6977.

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

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

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

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

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

ZársZerelés, javítás,
hevederZárak!

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

Dunaújvárosban és környékén hi-
deg-, melegburkolást, nyílászárócse-
rét, festést(A-Z-ig), kisebb kőműves
munkákat vállalunk. Gyors, szakszerű,
garanciális! Tel.:06-70/244-7246.

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

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

ÁLLAT

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

Fehér és vörös csirkék, pecsenye ka-
csák eladók! Érd.: 06-70/518-2121.

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

Hízók eladók. Érd.: 06-30/538-3922.

06-20-9-732-172

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

SMINKTETOVÁLÁS
SzEMöLdöK
TETOVÁLÁS
23 000 Ft
Elégedettségi garanciával!

Farkas Zsuzsanna: 06-30/715-4425

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

Tel.: 06-70/667-3958

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.

GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek karbantartása, tisztítása.
Vízmelegítő, bojler, kazán, konvektor. Tűzhely
új szabvány, flexicső, gázcsap, rézcső cseréje.
06-30/957-3064
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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)

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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CO minősített 
hegesztőt, 

szerkezet lakatost 
pályakezdő 

lakatosokat és 
segédmunkást

T.:  70 38 151 48

CO minősített 
hegesztőt, 

szerkezet lakatost 
pályakezdő 

lakatosokat és 
segédmunkást

A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160, 
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról

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

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.

Tél végi búTorvásár
Atlanta sor 143.600 Ft  136.500 Ft Messina sor 175.000 Ft  165.300 Ft Bern gardrób 180 cm 

115.700 Ft  95.700 Ft
Neszta konyha 240 cm 

(mosogató+munkalap)  
137.200 Ft

Hajni konyha 2 m 
(mosogató+munkalap) 
79.800 Ft  71.100 Ft

Bogi 2 előszobafal 
36.900 Ft  

32.900 FtBerta étkező 4 személyes 
80.600 Ft

Osaka franciaágy rugós 
87.700 Ft  77.700 Ft

Flóra kanapé  
74.900 Ft   62.600 Ft

Mistrál ülő garnitúra 3+1+1  
198.000 Ft   188.000 Ft

Sonia kanapé 
67.200 Ft  58.200 Ft

Bartek ágykeret (matrac nélkül)  
20.600 Ft

Liszabon franciaágy 
101.800 Ft-tól

Gamma sarok (rugós) 
149.000 Ft   139.600 Ft

Sansa U Sarok 
241.500 Ft  221.500 Ft

Lux heverő megerősített  
54.300 Ft


