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Állás-
hirdetések
a 8., 9., 10. és 12. 
oldalon.

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

www.ateablakod.hu

Helló Március!
Kezdődjön a tavaszi ruhatár frissítés

Teljesen új női-, férfi és gyermek ruházati választékkal várunk

Március 5.-től (hétfőtől)

Dunaújváros, Vasmű út 27. 
Nyitva tartás: H-P: 08.00-18.00, Szo-V: zárva

www.mitu.hu, facebook.com/mituhasznaltruha

Mindenki nagyon jól tud rajzolni,  
csak nem tud róla!

jobb agyféltekés holisztikus rajztanfolyaM
önnek szól: ha nem hiszi, hogy 4 nap alatt megtanul portrét rajzolni. Előző 
tanfolyamok referencia képei megtekinthetők a: www.eversmile.hu oldalon!

A következő tanfolyam időpontja: 

2018.  március  15-16-17-18.
Karádi Tamás tradicionális reiki mester, jobb agyféltekés rajzoktató

0 6  3 0  9 5 9  6 3 0 8

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

MINDEN SZEMÜVEGLENCSE  30% KEDVEZMÉNNYEL!

200 db KERET 50% KEDVEZMÉNNYEL!

KOMPLETT SZEMÜVEG MÁR 9900Ft-tól kapható  

a BEST OPTIKÁBAN!

BEST OPTIKA
Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 4/C (Tojásház) Tel.: 25/403-695 

Meghosszabbítva március 31-ig!

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

Apróhirdetési 
akció!

Részletek a 11. oldalon.

Dunaújváros piacvezető 

AUTÓKOZMETIKÁJA
családi okok miatt ELADÓ!

Tel.: +36 30/825-8675

•  14k karikagyűrűk, bébi fülbevalók -20%
•  14 k láncok, nyakékek karlánccal  -20%
• 14 k nyakékek karlánccal  -20%
•  14 k karórák, karreifek -20% kedvezménnyel!
• Minden egyéb aranyékszer, brillköves is -10%-al kedvezőbb áron!
• Ezüstékszerek  -20-50-70%-al, karórák  -20-50%-al olcsóbban!

Brill ÉkszerBolt         25/408-988 
Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 46.

Karácsonyi ÉKSZERVÁSÁR 
a Brill Ékszerboltban!

Mi már felkészültünk a Karácsonyra nagy
áruválasztékkal, alacsony árakkal.

I ARANY ékszerek, valódi köves és BRILL köves
      ékszerkülönlegességek 10-20-25%-al,
I EZÜST ékszerek, valódi kővel és Swarovski kővel is -20,-50,%-al,
I KARÓRÁK, ajándéktárgyak 20-40%-al olcsóbban KARÁCSONY-ig

     Tört aranyát a legmagasabb áron vásárláskor
     beszámítjuk vagy megvásároljuk.
     Ezüst és arany szombat, ezüst és arany vasárnap 
     9-14 ig, december 24-én 9-12-ig nyitva tartunk.

 NÁLUNK GARANTÁLTAN PÉNZT TAKARÍT MEG!
A 

ké
p 

ill
us

zt
rá

ció
!

Á r z u h a n á s 
a Brill Ékszerszalonban!

Hihetetlen! Egyszerre kétféle kedvezmény!

És a ráadás! Minden 50 000 Ft feletti vásárlásnál  5000 Ft-os ajándék utalványt adunk!
Tört aranyát beszámítjuk, megvásároljuk!
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Alba Volán Zrt.
menetrendi tájékoztatás: 
06 (25) 412-711

MÁV információ:  
06 (1) 349-4949

DVCSH KFT.  
ügyfélszolgálat, hibabejelen-
tés: 06 (25) 411-528

Ügyvitel Szolgáltató Kft.
ügyfélszolgálat:  
06 (25) 510-141, 510-149

E.ON Zrt. 
villamosenergia-szolgáltatás:
06 (40) 545-545,
hibabejelentés:  
06 (80) 205-020,
földgázszolgáltatás:  
06 (40) 220-022,
hibabejelentés:  
06 (80) 424-242

Dózsa Lakásfenntartó  
Szövetkezet:  
06 (25) 423-122,
ügyeleti telefonszám  
(lift, víz, villany):  
06 (40) 200-201

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

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

UPC antennaügyelet: 1221

DIGI hibabejelentés: 1272

Polgármesteri Hivatal: 
06 (25) 544-100

KÖZÉRDEKŰ      
Márc. 02. péntek
Interspar Béke Körút 1. Béke 
Gyógyszertár 
25/500-012 
Márc. 03. szombat
Vasmű út 10. Szent Pantale-
on Gyógyszertár 
25/550-373
Márc. 4. vasárnap
Hajnal u. 4. Medicina Gyógy-
szertár 25/412-113 
Márc. 5. hétfő
Váci M. u. 8. Római Patika 
25/423-669 
Márc. 6. kedd
Dózsa Gy. u. 2/A Kígyó 
Gyógyszertár 25/412-650 
Márc. 7. szerda
Korányi S. u. 1. Patika Libra 
25/400-387 
Márc. 8. csütörtök
Munkácsy u. 3/A Munkácsy 
Gyógyszertár 25/412-800 
Márc. 9. péntek
Táncsics M. u. 6/B Zöldke-
reszt Gyógyszertár 
25/413-803 

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

Márc., 3., szombat
Dunaújváros, Petőfi u. 1. 
25/286-116
Márc., 4., vasárnap
Dunaújváros, Petőfi u. 1. 
25/286-116
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

Véradásra jelentkezhet min-
den 18 és 65 év közötti, leg-
alább 50 kg testsúlyú egész-
séges felnőtt.
Márc. 6., kedd 
Dunaújváros, Rudas Iskola, 
Római krt. 47-49. 8.00–12.00
Márc. 8., csütörtök
Dunaújváros, DV Hengermű, 
Vasmű tér 1. 6.30–12.00
Márc. 13., kedd
Dunaújváros, MMK, Apáczai 
Cs. J. u. 11. 15.00–18.00
Márc. 13., kedd
Iváncsa, Faluház, Arany J. u. 2. 
13.30–17.30

VÉRADÁS

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!

Aktuális
Az új ezer forintos
Március 1-jétől hologramokkal, rejtett vízjelekkel 
ellátott új ezer forintos bankjegyet vezettek be. 
A most forgalomban lévő régi ezresekkel október 
31-ég fizethetünk. 

 2018-ban Utazás 
Kiállítás, Bringa-, Futó 
Expo és a 6. Járatlan 
Utakon Fesztivál vár-
ja az érdeklődőket a 
Hungexpo Budapesti 
Vásárközpontban!

Aktívan szeretné eltölte-
ni nyaralást? Kempingezés, 
természetjárás, vízi túrázás, 
kerékpározás vagy akár mind-
ez együtt? Keresse az Utazás 
kiállítás aktív turizmus szigetét!

Szeretné megízlelni külön-
böző népek konyháját? Keres-
se a Gasztro Udvar finomságait!

Szeretne a tengerpar-
ton napozni, élvezni a ten-
ger zubogását vagy érde-
kes városokat felfedezni? De 
még nem tudja, mi alapján 
döntsön? Keresse a különbö-
ző úti célok standjait és sze-
rezzen minél több informá-
ciót a turisztikai szakembe-

rektől! Számos utazási iroda 
kedvezményes ajánlattal várja 
az érdeklődőket, így akár már 
rögtön le is foglalhatja a követ-
kező utazását.

Szeretne érdekes, izgalmas, 
hiteles úti élményeket meg-
hallgatni? Keresse a Blogger 
Nap helyszínét és már is mesz-
sze országok, népek életébe 
csöppenhet!

Szeretne egy színes ese-
ményt a családja részére? 
Élvezzék a különböző orszá-
gok adta programokat! A gye-
reksarok játékai között a for-
gatagban megpihenhetnek, 
átnézhetik az összegyűjtött 
információkat.

Szeretne minőségi, hasz-
nos szakmai előadásokon részt 
venni, gyakorlati tanácso-
kat, ötleteket gyűjteni, turiz-
musban kapcsolatot építeni? 
Várják 2018. március 1-jén, 
csütörtökön a kimondottan 
turisztikai szakembereknek 
szervezett napon, március 2. 
és 4. között a nagyközönségi 
napokon.

Az Utazás kiállítás segít a döntésben
Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése egy korábbi rendeleté-
vel „Dunaújváros Ifjúságáért” díjat 
alapított. 

A díj azon személyeknek vagy közösségeknek adományoz-
ható, akik Dunaújvárosban az ifjúsági korosztály nevelésé-
ben, az ifjúságvédelemben, vagy a fiatalok számára nyújtott 
szolgáltatások szervezésében kiváló munkát végeztek. A ren-
delet értelmében a díjat egy évben legfeljebb 2 személynek, 
illetve közösségnek lehet odaítélni. A díj elhunyt személy-
nek posztumusz díjként is adományozható. A felterjeszté-
seket Cserna Gábornak, Dunaújváros MJV Polgármesteré-
nek kell benyújtani 2018. március 20-ig. A javaslatnak tar-
talmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, vagy közös-
ség nevét, a kifizetéshez szükséges adatait (születési hely 
és időpont, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító), valamint 
az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését. Egy 
személy vagy közösség a díjat csak egyszer kaphatja meg. 
A korábban díjazott személyek névsora a város honlapján 
megtalálható. Javaslatát a polgármesterhez nyújtsa be, és a 
borítékon tüntesse fel, hogy „Dunaújváros Ifjúságáért Díj”!

 (Forrás: dunaujvaros.hu)

FELHÍVÁS
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A „Helyiérték” Gondol-
kodók és Alkotók Regioná-
lis Egyesülete 21. alkalommal 
szervezi meg az Öröm a Zene 
– Légrádi Antal Tehetségku-
tató Rockfesztivált 2018. már-
cius 17-én, Balatonbogláron. 
A rendezvényre amatőr zene-

karok és előadók jelentkezését 
várják a szervezők. 

A jelentkezés feltételei és 
a részletes program az aláb-
bi linken található: http://
helyiertek.hu/index.php/
legradi-antal-tehetsegkutato

(Forrás: dunaujvaros.hu)

A Siketek és Nagyot-
hallók Orszá-
gos Szövetsé-
ge (SINOSZ) 
Magyar jel-
nyelv A1 szin-
ten A1/1 és A1/2 
tanfo ly amokat 
indít Székesfehérvá-
ron. Tervezett kezdési idő-
pontok: 2018. február 26. és 
2018. március 20.  Helyszín: 
SINOSZ Fejér Megyei Szerve-

zete, 8000 Székesfehér-
vár, Marosi Arnold 

u. 1. I. emelet. 
Minimum 8 fő 
szükséges egy-
egy tanfolyam 
i n d í t á s á h o z . 

További informá-
ció az alábbi linken 

található: http://jelnyelv.hu/
indulo-jelnyelvi-kepzesek/
szekesfehervar/ 

(Forrás: dunaujvaros,hu)

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

A dunaújvárosi katolikus karitász csoport 
Rendkívüli Ingyenes Ruhaakciót
szervez 2016. november 19-én 
szombaton délelőtt 9 órától délután 15 óráig
az új katolikus templom altemplomában  
/bejárat a parkolóból, az MMK felől/. 
Férfi, női és gyermekruhákból, kabátokból lehet válogatni. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Rendkívüli ingyenes Ruhaakció
szervez 2018. március 7-én
szerdán délelőtt  9 órától  délután 17 óráig

Dr. Ternák Gábor:  
Utazás - egészség  

utazóknak
A könyv azon utazóknak 
ajánlott, akik az utazásuk 
során felmerülő egész-
ségügyi problémáik-
kal kapcsolatban szeret-
nének gyakorlati útmu-
tatást kapni a szakértő 
orvos szerzőtől. A könyv 
első része kérdezz-fele-
lek formában, a második 
része táblázatokkal és tér-
képekkel segíti az olvasót 
az utazás előtti felkészü-
lésben és az utazás alatt 
fellépő betegségekkel 
kapcsolatban.

KÖNyVAJÁNLóTehetségkutató Rockfesztivál

Jelnyelvi tanfolyamok

CITROËN FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR
Székesfehérvár, Budai út 175. | Tel.: +36 22 303 406 | www.fabian.hu

 *Jelen ajánlat 2017. október  25-től visszavonásig, új Citroën C3 Aircross PureTech 82 Live modell esetén leadott és vissza-
igazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 4 090 000 Ft-os indulóár az új Citroën C3 Aircross PureTech 82 Live változatára vonatkozik. A fel-
tüntetett ár a regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett, a hirdetett modell esetén érvényes akciós árat jelöli
és gyártásból történő megrendelésekre érvényes. A feltüntetett ajánlat más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható. Az új Citroën C3 Aircross
PureTech 82 Live modellhez a felsorolásban szereplő aktív vészfékező rendszer opcióként rendelhető meg. Az új Citroën C3 Aircross PureTech 82 Live vál-
tozat vegyes fogyasztása: 5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 116g/km. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses aján-
latnak, továbbá a C Automobil Import Kft. és a Fábián Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. Részle-
tekért keresse fel a www.citroen.hu honlapot vagy érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésünkben. **Az új Citroën C3 Aircross SUV döntős a 2018-as év 
Autója választáson (Car of the Year 2018). *** Az új Citroën C3 Aircoss megnyerte az Autobest 2018 díját, mint Európa legjobb autóvétele 2018-ban.

FORINTTÓL!*

ÚJ CITROËN C3 AIRCROSS KOMPAKT SUV
Több hely, több lehetőség. #NincsLehetetlen

MÁR BRUTTÓ

4 090 000
Tempomat
Klímaberendezés
Megnövelt hasmagasság
Tágas utas- és csomagtér
Aktív vészfékező rendszer
Citroën Advanced Comfort® 
Sebességtábla-felismerő rendszer 
Véletlen sávelhagyásra figyelmeztető jelzés

PRÓBÁLJA KI A CITROËN FÁBIÁNNÁL! 
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LORÁNTFFY GALÉRIA 
(Dújv., Radnóti u. 6.)
3 GráCIa 
Cseppen Alexa Hortenzia, Fábián 
Viktória Bernadett és Patakfalvi-
Vígh Kincső kiállítása
Megtekinthető: ápr. 6-ig

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

BáLInT áGnes
vándorkiállítás és interaktív fog-
lalkozás a Gyermekkönyvtár-
ban (Csoportok bejelentkezése: 
25-423-972)
Márc. 20. és ápr. 21 között

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 témája: a múze-
um. Beküldési határidő: 2018. 
március 15.

InTerakTÍv FoGLaLkoZás
általános iskolásoknak a Gyermek-
könyvtárban! (előzetes bejelent-
kezéssel)
Választható témák: Ki is volt Hunya-
di Mátyás? - Mi az a reneszánsz? – 
Feketesereg - Címerek és zászlók - 
Bibliotheca Corviniana - Kódexmá-
solás: scriptor, illuminátor, miniátor - 
Csapatmunka (könyvkeresés, címer-
színezés, szómagyarázat, képkirakó)

a Cimbora klub vendége: BerG 
judIT (Alma-vetélkedő ered-
ményhirdetése)
Bejelentkezés: 25-423-952
Márc. 21. 14:00

Ünnepeld meg velünk te is a víz 
világnapját! – mesedélután
Márc. 22. 15:00

MUNKÁSMŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 11.)
CsaLádI naP
15:00 Ingyenes kézműves foglal-
kozás, 17:00 Télűző meseelőadás, 
18:00 Ingyenes felnőtt táncház

kéZMŰves kInCsek vására
Márc. 3. 9:00 – 17:00

Hogyan maradhattak életben a 
parasztok a középkorban? 
Horváth Béla történész előadása
Márc. 5. 18:00

jousse erZséBeT: érZeLMek 
HuLLáMaIn – könyvbemutató
Márc. 8. 18:00

vass aLBerT emlékest – könyv-
bemutató
Márc. 19. 17:00

SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA
(Dújv., Bartók  B. u. 6/A)

dunaújvárosi zongora négyke-
zes találkozó
Márc. 3. 10:00

II. dunaújvárosI FaFúvÓs 
TaLáLkoZÓ
Márc. 10. 10:00

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

reTro ParTy suPer dIsCo – 
dj nepp Matyi
Márc. 17. 21:00 

ToLdI - musical
Márc. 23. 19:00, 26. 15:00, 29. 
19:00

vaLaHoL eurÓPáBan – musi-
cal
Márc. 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

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.

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

ZI - ZI – várnai ágnes és várnai 
Gyula kiállítása
Megtekinthető: márc. 26-ig

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 jáTsZÓ-
HáZ
Márc. 29. 9:00-12:00

RÁCALMÁS – JANKOVICH-KÚRIA
 

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

KECSKEMÉT - CIFRAPALOTA 
(Rákóczi út 1.)

a IX. korTárs keresZTény 
IkonoGráFIaI BIennáLé
keretében A HÉT FŐBŰN – 
HIERONYMUS BOSCH NYOMÁBAN 
címmel rendezett országos kor-
társ képző- és iparművészeti kiál-
lításon Móder Rezső (Dunaújvá-
ros) és Páhi Péter (Kulcs) alkotásai 
is szerepelnek.
Megnyitó: márc. 10. 11:00
Látogatható: május 27-ig

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

MIkrokoZMosZ - zenés mese-
játék
Márc. 4. 15:00

aZ ÜveGCIPŐ - vígjáték
Márc. 4., 14. 19:00

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

kárMen – táncjáték
Márc. 9. 19:00

Márai sándor: judIT - asszony-
mese egy részben
Márc. 10. 19:00

LéLekHaranG - dráma
Márc. 16. 19:00, 19. 13:00 és 19:00, 
28. 19:00

Ajánló
Koós-Balázs Eszter kommunikációs munkatárs
A Sándor Frigyes Zeneiskola immár kilencedik éve várja a fúvós hangszerek szerelmeseit 
a tél utolsó hónapjában. Az idei év szakértő vendége Romos Zsolt, a Zeneakadémia tanára 
lesz. A találkozó mindenki számára nyitott és változatos zenei csemegét ígér március 10-én 
10 órától. (Helyszín: Dunaújváros, Bartók B. u. 6/A). 
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A férj és a feleség 
veszekszik. Végül a fele-
ség azt mondja:
- Te győztél. Ma a tiéd az 
utolsó szó. Kérj bocsá-
natot!

* * *
A kis mókus képen vág-
ja a nyuszit egy tál pala-
csintával.
Kérdezi a nyúl:
- Ez szándékos volt?
- Nem lekváros.

HUMOR

Életmód

Az Ayurveda az egészség-
megőrzést tartja szem előtt, 
ezért nagy hangsúlyt fektet 
a személyre szabott keze-
lésre és az egyéni adottsá-
gokra. 

Kiválóan alkalmazható 
ott, ahol az európai gyógy-
ászat nem tud nagy ered-
ményeket felmutatni, úgy-
mint a helyes életmód kiala-
kításában, a krónikus bete-
gek kezelésében, rehabilitá-
cióban, és az idősek önellá-
tó képességének a megőr-
zésében. Tudományos vizs-
gálatok igazolják hasznát a 
diabétesz, elhízás, keringé-
si zavarok, mozgásszervi 

betegségek, tanulási nehéz-
ségek, autizmus, nőgyó-
gyászati-fogamzási problé-
mák, a rák, bőrbetegségek, 
allergia, Parkinson, Alzhei-
mer-kór kezelésében, és az 
öregedés lassításában. 

Az Ayurveda a betegsé-
gek fő okainak a táplálko-
zási és életvezetési zavaro-
kat tekinti, így első lépésben 
ezeket korrigálja. 

A terápia további elemei 
a méregtelenítés, masszá-
zsok, valamint a gyógynö-
vények alkalmazásával az 
immunrendszer serkentése 
a végleges megoldás érde-
kében.

 Kezdjük a tavaszt 
bőrünk állagának 
megóvásával, egy kis 
női trükkel, sminkkel, 
tetoválással!

A sminktetoválással megold-
hatjuk a mindennapi sminke-
lést. Tartós, nyugodtan spor-
tolhatunk. Egy kis finom pro-
fi sminkkel alkalmakra rafi-
nálttá tehetjük megjelenésün-
ket. Mindezek előtt ajánlott 
bőrünk ápolása, ehhez a léze-
res mezoterápiás kezelés kivá-
ló  választás. A lágy lézer pul-
záló hatásának köszönhető-

en nagyobb intenzitású, haté-
kony, bőrkímélő, fájdalom- és 
fertőzésmentes. Javítja a sejtek 
funkcióinak visszaállítását, oxi-
gén ellátását, rozáceás arcbőrt, 
ellenanyag termelést, vérke-
ringést, a hámsérült bőrfelület 
gyógyulását. Utána alkalmazva 
a tű nélküli mezoterápia bejut-
tatja a hatóanyagokat a bőr-
be, hatékonyan tudjuk kezel-
ni a problémás bőröket, rán-
cos, fáradt, fakó arcbőrt. Lep-
jük meg magunkat vagy szeret-
teinket akár nőnap alkalmából 
egy izgalmas kezeléssel!

AYURVEDA=Egészség

Nőnapi meglepetés  
kozmetikában

Kos - Ne akarja megváltani a 
világot, csak lazítson. Engedjen 
szerettei kérésének, ha prog-
ramokat javasolnak, vegyen 
részt benne. Szüksége van 

arra, hogy egy kicsit kiszakadjon a meg-
szokásból. Bár kezdetben bizonytalanul 
érzi magát, végül sikerül feloldódnia és 
jól érezheti magát.

Bika - A héten számos új, 
kellemes élmény érheti. Aján-
latos kimozdulnia a négy fal 
közül és nyitottnak lennie a 
mindennapokban, mert akár új 

barátságokat is köthet. Ha költözés vagy 
lakásfelújítás előtt áll, vagy valamilyen 
problémás ügyet kellene megoldania, 
nem várt segítőkre találhat.

Ikrek - Nyugtalanságát, 
mozgékonyságát úgy tűnik, 
idén kissé visszafogják a családi 
kötelezettségek, vagy az anya-
giak hiánya. A bezártság pedig 

nem tesz jót az Ikrek jegyűeknek. Azon-
ban nem hagyhat ott csapot-papot. Le- 
gyen mértékletes a kalandok keresésé-
ben, vagy vigyen magával másokat is!

Rák - Az év legszuperebb hete 
vár a rákokra. Hétfőtől vasár-
napig víz dominancia fogja Önt 
támogatni, ha nagy kihívások 
előtt áll. Egy szabályos három-

szög (Rák Hold, Skorpió Jupiter, Halak 
Merkúr, Vénusz és Neptunusz) rajzolódik 
ki hétfőn, csütörtökön és pénteken, ami 
elárasztja energiával.

Oroszlán - A Szaturnusz hely-
zete azt jelzi, hogy a munkával, 
életmóddal kapcsolatos dol-
gokra kell nagyon odafigyelnie 
minden Oroszlán jegyűnek. Sű- 

rű teendői, kötelességei közepette sem  
szabad elhanyagolnia egészségét, vagy 
szervezete a nagy terhelés miatt kénytelen 
lesz kényszerpihenőre küldeni Önt.

Szűz - Ha teheti, vegyen ki 
szabadságot, vagy néhány sza-
bad napot, mert jó lenne, ha 
azt tehetné, amihez kedve van.  
Szüksége van arra, hogy felépít- 

hesse önmagát és a munka helyett megol- 
dást keresne a problémáira. Mondjuk vásá- 
roljon magának valamit, amiben örömét 
lelheti! A lényeg, hogy ne stresszeljen!

Mérleg - Egy nyugodt hét 
elé néz. Érdemes lenne arra 
használnia, hogy átgondolja, 
milyen új dologba vághatná 
a fejszéjét. Nem feltétlenül 

munkával kapcsolatosan, hanem valami-
lyen új kedvtelést, sportot iktathatna be 
az életébe. Minden régi és új vágy meg-
valósításának kedveznek a csillagok.

Skorpió - A következő napok-
ban szinte minden, amibe bele- 
kezd, káoszba fullad. Mindenütt 
felfordulást lát, a munkahe-
lyén, a kapcsolataiban, a lelkéről 

már nem is beszélve. Nem ússza meg, 
hogy mielőbb neki álljon rendet tenni 
maga körül, mert amíg nincs rend a kör-
nyezetében, addig a lelkében sem lesz.

Nyilas - Nehezen találja 
meg a közös hangot azokkal, 
akikre eddig számíthatott. Túl 
erőszakosan kívánja érvényre 
juttatni az akaratát. Amíg nem 

tud kérni, csak követelni, nem is számít-
hat megértésre. Bár Önnek fontos lenne 
megvalósítani a terveit, el kell fogadnia, 
hogy mások ezzel nem azonosulnak.

Bak - Kicsit jobban is odafi-
gyelhetne az egészségére, 
mert a visszatérő panaszok 
nem biztos, hogy maguktól 
megoldódnak. Amellett, hogy 

felkeresi orvosát, tarthatna egy alapos 
önvizsgálatot is, hogy esetleg mik lehet-
nek azok a lelki problémák, amelyek a 
gondok mögött húzódnak.

Vízöntő - Az újdonságok és 
izgalmak iránti vágya új bará-
tokkal hozhatja össze, vagy 
rátalálhat az új szerelmére. 
Sajnos, az ilyen kapcsolat - 

jóllehet, ösztönzőleg hat - nem szokott túl 
sokáig tartani. Ha viszont mégis tartósnak 
bizonyul, akkor az tényleg gyökeresen 
megváltoztatja az életét.

Halak - Az Uránusznak az 
uralkodó bolygójával alkotott 
fényszöge jelentősen gyengít-
heti az Ön ellenállóképességét. 
A Neptunusz helyzete ugyan-

akkor kedvez a vizes helyeken való 
időzésnek, a gyógyfürdő hasznára lehet. 
Feltéve, hogy el tud szakadni nyomasztó 
kötelezettségeitől és a problémáitól.

n Horoszkóp 10. Hét (2018. március 5-től március 11-ig)

A Dharma Jóga Stúdió új tanfolyamokat indít:
Jóga teljesen kezdőknek: 

k-cs 16.00-17.00, k-cs 18.30-20.00

Pilates teljesen kezdőknek: 
h-sz 16.00-17.00, h-sz 17.15-18.20

Jóga gyerekeknek: 
péntek 16.00-17.00

Jóga kismamáknak: 
csütörtök 9.15-10.45

Jelentkezni a 0620-5292934-es telefonszámon lehet

A Dharma Jóga Stúdió új tanfolyamokat indít:
Jóga teljesen kezdőknek: 

k-cs 16.00-17.00, k-cs 18.30-20.00

Pilates teljesen kezdőknek: 
h-sz 16.00-17.00, h-sz 17.15-18.20

Jóga gyerekeknek: 
péntek 16.00-17.00

Jóga kismamáknak: 
csütörtök 9.15-10.45

Jelentkezni a 0620-5292934-es telefonszámon lehet

SminktetováláS, 
nőnapi smink

lézeres mezoterápiás 
arckezelés

Március hónapban ajándék 
meglepetésekkel

Fehérné magdi 
mesterkozmetikus

20-3641090 

Soponyai János Ayurvéda terapeuta, életmódtanácsadó
Az Ayurvédában az a csodálatos, hogy mindenkinek tud olyat adni, ami csak az övé 
és csak róla szól személyesen. A páciens olyan, mint egy nyitott könyv, amibe csak 
azért olvas bele a terapeuta, hogy segítsen visszaállítani az egészséges egyensúlyt.  
Az Élet értelme az értelmes Élet, és az Ayurvéda pontosan tudja, hogy ez mit jelent. 

Tanulási problémák kezelése

haTékony Tanulási 
módszerrel!

Bertai erzsébet tanulási specialista 
70/7017-438, bertai.erzsebet@gmail.com
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„Nők nélkül élni nem lehet, és nem is érdemes!”
A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. Ez nap a nők iránti 
tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet Magyarországon 1948 óta min-
den évben március 8-án ünneplünk.  Az ajándék mindenképp legyen személyes, kedves-
kedős, lényeg a figyelmesség.Nőnap

Nyitva minden nap, A-z-ig tőlünk mindent kap!!
Római körút 1/B

06-30/663-6772, nyitva: H-Vas. 7-19óráig
Szórád M. út 8/B (Zöld SZTK mellett)

06-30/663-7136, nyitva: H-Vas. 7-20 óráig.

                             A hirdetés bemutatása  
-20%-ra jogosít márc. 31-ig.

NŐNAPI VIRÁGKAVALKÁDBÓL  
VÁLOGASSON ÜZLETEINKBEN!
*Akciós CSEREPES TAVASZI VIRÁGOK
díszcsomagolásban: Primola, Jácint, Tulipán

*Nagy engedménnyel  
VÁGOTT VIRÁGOK

díszcsomagolásban: Rózsa, Tulipán, 
Szegfű, Gerbera, Jácint, Irisz

A nőnapi ajándékozás előtt 
hasznos lehet néhány klasszi-
kus elvet feleleveníteni a szí-
nek és a virágok üzenetéről.  

Mit jelképeznek a színek?
Fehér: tisztaság, ártatlan-

ság. Zöld: reményt és létezés. 
Vörös: szerelem és szabadság. 
Sárga: hamisság és irigység. 
Rózsaszín: szerelem. Sötét-
kék: hűség. Violaszín: barát-
ság és vágyakozás. Feke-
te: komolyság, halál, 
bánat

Mit üzennek a 
virágok?

V ö r ö s 
rózsa: Az 
örök klasszi-
kus, a szere-
lem és a szen-
vedély szim-
bóluma. Sárga 
rózsa: A barátság, 
a vidámság jelképe. 
Szegfű: Tradicionális, 
ma már kissé unalmas virág. 

A merészséget jelképezi, bár 
ajándékozója valószínűleg 
konzervatív, nem igazán újító 
jellem. Gyöngyvirág: Szerény, 
őszinte szeretet vagy szerelem 
jelképe lehet. Tulipán: A vörös 
a lángoló érzelmek jelképe, a 
tarka tulipáncsokor csodála-
tot mutat. A sárga tulipán a 
tisztelet és a hódolat jele. Nár-
cisz: „Szeretlek” helyett is cso-

dálatos, de pusztán azt is 
üzenheti: „Legyen 

egy vidám napod!” 
Nefelejcs: Ked-

ves virág, a 
nevében hor-
dozza üze-
netét: „Soha 
ne felejts el!” 
Fehér liliom: 
Tiszta, nem 

tolakodó szán-
dékok leleplezője. 

Jácint: bájos virág, a 
játékosság jelképe. Soká-

ig illatozik.

Mindig jó, ha a konyhá-
ban kéznél van egy üveg jó 
minőségű olívaolaj, mivel ez 
az alapanyag egyáltalán nem 
csak étkezési célokra használ-
ható. Jóval sokoldalúbb, mint 
elsőre gondolnánk.

Bőrradír alapanyagaként 
használhatjuk. Keverjünk 
össze barna cukrot vagy 
sima kristálycukrot annyi 
olívaolajjal, hogy paszta 
állagú keveréket kapjunk. 

Ezzel nagyszerűen radíroz-
hatjuk a testünket a zuhany 
alatt. Kedvenc illóolajunk-
ból is tehetünk bele néhány 
cseppet.

Hidratáló hatását is élvez-
hetjük. Ha a téli időszakban 
extrán kiszárad a kezünk 
vagy a lábunk, akkor fürdés 
után masszírozzunk bele egy 
kevés olívaolajat. Vegyünk 
fel egy vastag zoknit vagy 
kesztyűt, és aludjunk így - 

reggelre pihe-puha lesz a 
bőrünk.

Hajtápláló szerként is 
alkalmazható. Öntsünk 
a tenyerünkbe egy kevés 
olajat, és alaposan masszí-
rozzuk át vele a fejbőrünket 
és a tincseinket. Fésüljük át 
egy ritka fogú fésűvel, majd 
hagyjuk rajta egy-két órán 
át, aztán alaposan mossunk 
hajat a kedvenc samponunk-
kal.  (Forrás: hazipatika.com)

 Süthető vagy leve-
gőre száradó gyur-
mából készíthetünk 
ékszereket családunk 
nőtagjai számára.

Szinte minden forma, és 
kombináció megvalósítha-
tó. Szép és érdekes egyedi 
ajándéktárgyak alkotására 

vállalkozhatunk. Készíthe-
tünk kis kígyókat, és eze-
ket egymáshoz tapaszthat-
juk, vagy éppen apró gyur-
ma gombócokból egy gyur-
ma alapra kis virágokat rak-
hatunk ki. Ha szép színek-
kel dolgozunk, és a kisütött 
gyurmát lakkal lekenjük, 

akkor szép ajándék éksze-
reket készíthetünk.

Az alapok kivágásához 
használhatjuk a sütemény-
kiszúró formákat, a rákerü-
lő díszítésekhez pedig a fan-
táziánkat.Kövessük a süthe-
tő vagy a levegőre száradó 
gyurma használati leírását.

Készítsünk ékszereket nőnapraBeszédes ajándékok 
nőnapra

Olívaolaj és a szépségápolás

Minden kozmetikai
kezelés árából10% kedvezmény! 

Sok szeretettel várok  
minden kedves érdeklődőt!

Zita Szalon, Római körút 9/B
Palkovics Dorina • 06-30/500-3096

A kupont egy személy, egy alkalommal 
használhatja fel! • Időtartama: 03. 01-03. 31.

Akció!
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Néhány tálalási ötlet
Kevésbé jó étvágyú gyermekünket is 
rábírhatjuk, hogy az így tálalt gyümölcsö-
ket és szendvicseket jóízűen elfogyasszák, 
főleg, ha együtt készítjük velük.Kikapcsoló

Az egészséges életmód 
bizony a bőrünkön is meg-
mutatkozik. A mozgás, a 
friss levegőn való séta, a 
sok zöldség és gyümölcs 
fogyasztása, de akár a szo-
bai párologtató használata 
is sokat segíthet a bőrünk-
nek. Jó tudni, hogy a kávé és 
az alkohol is vízelvonó hatá-
sú, így óvatosan fogyasz-
szunk ezekből. Leginkább 
vizet igyunk, de jó a tea és 

a frissen facsart gyümölcs-
lé is. Természetesen a napi 

f o l y a d é k -
mennyiség-
be ételeink 
víztartalma 
is beleszá-
mít, külö-
nösen sok 
folyadékot 
„ e s z ü n k ”, 
ha például 
almát, áfo-

nyát, citrusféléket, szőlőt, 
barackot, görögdinnyét, 
a zöldségek közül pedig a 
paprikát, a répát, a karfiolt, 
a salátát, uborkát, spenótot, 
káposztát fogyasztunk.

A dohányzás bőrre való 
hatása igen látványos: nem 
csak szürkébbé, fakóbbá 
válik az arc, hanem a ráncok 
is gyorsabban jelennek meg e 
szenvedély rabjainak arcán.

 (Forrás: hazipatika.com)

Bőrszépítő életmód

A túrófánk az egyik leg-
gyorsabb fánkfajta, töké-
letes desszertnek, de tar-
talmasabb levesek után 
másodiknak is. A tész-
tát fűszerezhetjük citrom-
mal vagy naranccsal is, ha 
pedig kihagyjuk a cukrot, 
különleges köretet kapunk!

Hozzávalók / 4 adag: 
20 dkg tehéntúró, 20 dkg 
finomliszt, 2 db tojás, 1 ek 
sütőpor, 150 g  tejföl, 4 dkg 
cukor. Sütőzsiradék: 7 dl 
napraforgó olaj

Elkészítés: 
A túrót villával jól elkever-
jük. Hozzáadjuk a lisztet, 
tojást, tejfölt és a sütőport, 
beletesszük a cukrot. Jól 
elkeverjük, 15 percig pihen-
tetjük, közben felforrósítjuk 
az olajat. Egy evőkanállal 
kisebb labdacsokat szagga-
tunk a masszából, és a for-
ró olajba tesszük. Oldalan-
ként 3-4 percig sütjük őket, 
majd papírtörlőre szedjük. 
Porcukorral, házi lekvárral 
langyosan fogyasztjuk.

(Forrás: nosalty.hu)

RECEPT

Egyszerű túrófánk

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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!
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ÁLLÁST KÍNÁL

KIADÓ INGATLAN

Egyszoba-étkezős, alacsony rezsijű,
bútorozott lakás, Rómain hosszú távra
kiadó. 60eFt+rezsi+egyhavi kaució.
Számlaképesen. Tel.: 06-70/3121-169.

Albérleti szobát keresek sürgősen, egy
lelkisérült kutyussal, csak a városban,
35.000Ft-ig. Érdeklődni 16 óra után:
06-20/254-5376.

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

Albérletek kiadók kéthavi kaucióval,
egyhavi bérleti díjjal. Tel.: 06-30/456-
4655.

JÁRMŰVEK

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

Kétszobás, bútorozott lakás kiadó. Tel.:
06-30/2379-482.

„B” kategóriával vezethető autószállító
jármű hosszú távra bérbeadó, számlá-
val. Tel.: 06-70/257-7351.

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

LAKÁS

Balogh Ádám utcában 2. emeleti,
56m2-es, felújított, nagy konyhás

téglalakás eladó.
Irányára: 11,8 MFt • 06-30/181-8942

Technikum városrészben különbejára-
tú, kétszobás, déli fekvésű, harmadik
emeleti tégla lakás, egyedi gázfűtéssel,
kevés rezsivel eladó. I.á: 11,5MFT. Tel.:
06-20/802-1671.

Római körúton második emeleti, erké-
lyes, kétszobás, 57 m2-es panel, szige-
telt házban eladó. I.á.: 8 MFT. Tel.: 06-
20/667-9947 (18-20 óra között).

CSALÁDI HÁZ

FÖLD, KERT

Dunaújvárosban elegáns családi ház
két garázzsal, gyönyörű környezetben,
akár berendezve eladó. Tel.: 06-20-989-
3851.

Daruszentmikósón 2*1 ha-s szántóföld
eladó. I.á. 1,3MFT. Tel.: 06-20/390-
9825.

Gábor Áron utcában magasföldszinti,
kétszobás téglalakás eladó.
I.á.:9,99MFT. Tel.: 06-30/850-8000.

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

ÁLLÁST KERES

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

Óvárosban felújítandó parasztház mű-
hellyel, pincével eladó. Tel.: 06-20-989-
3851.

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

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

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

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.

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

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

Hajnal utcában 1+2 félszobás, 62 m2-
es lakás eladó. I.á.:10,49MFT. Tel.:06-
30/850-8000.

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

Rómain eladó 35 m2-es lakás 2 tároló
helyiséggel. Tel.: 06-20/514-3498.

TELEK

2 eladólányt és 1 magyar szakácsot (férfit) keres

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.

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

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

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

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

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Kisapostagon téliesített, lakható kisház
eladó. Víz, villany van. I.ár:3,5MFt.
Érd.:06-20/391-8527.

ÜZLET, IRODA

17 m2-es belvárosi szuterén üzlethelyi-
ség bérleti joga eladó csendes tevé-
kenységhez (víz, villany, wc van). Tel.:
06-30/685-6659.

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

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.

Megbízható
munkatársakat keresünk

kőműves és

segédmunkás
munkakörbe, B kategóriás

jogosítvány előny.

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

telefonszámon lehet.

GARÁZS

Vasmű út 23. mögött garázs eladó. Ér-
deklődni lehet h-p: 9-17 óráig. Tel.: 06-
70/359-4189.

Garázs kiadó. Érdeklődni: 06-70/310-
3100.

Volántelepi buszmegállónál aknás ga-
rázs kiadó! Tel.: 06-20/502-1169.

A Szent Pantaleon
Kórház-Rendelőintézet

keres kiadó családi házat
osztályvezető főorvos részére

2018 április 01-jétől.

Fényképes ajánlatokat a következő
email címre várunk:

stipkovitsg@pantaleon.hu
Telefonszám:

06-25/550-210, 06-30/821-0514

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.

2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 
1 em. 118. IRODAHÁZ

06-30-867-8661 
www.ihs.lc.hu

További ajánlataink (képekkel)  
a www.ihs.lc.hu oldalon  

és a facebookon!

CSOK, LTP, TELJESKÖRŰ BANKI ÜGYINTÉZÉS, 
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY!

CSOK 10+10! LAKÓPARKBAN ÚJ ÉPITÉSŰ 
TÁRSASHÁZI LAKÁSOK 

Esze T. u. kétszobás, 2. em. téglalakás 8.4 MFt
Derkovits u. 57 m2-es panel 6.49 MFt
Fáy u.-on felújított 62m2 panel 10.5 MFt
Magyar u.-ban családi ház 18 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás modern ház 18.9 MFt
Interspárnál felújított 2 szobás 6.7 6.4 MFt
Kulcson gyümölcsöskertben nyaraló 4.5 4.2 MFt
Tavasz u. 2. em. 50 m2 -es panel 7.3 7.1 MFt
Szalkszentmártonban 3 szobás ház 7 MFt
Vörösmartyban, 2 szobás tégla 8.9 MFt
Egyetemnél, 68 m2 -es 3 szobás, tégla 13 MFt
Kiadó házak 10 főig Újtelepen 170 EFt
Keresünk eladó városi családi házat 20 MFt

06-30- 1818-942
Kertvárosi 2 szob.felújított tégla 5.3 MFt
Kassák L.-ban 1+3 félsz. panel 9.5 MFt
Belvárosi 8.em. felújított panel 7.8 MFt
Okt.23.téren igényes panel  9.8 MFt
Rómain 2+1 szobás panel   6.5 MFt
Erdősoron 7.em. átlagos panel   6.3 MFt
Apáczaiban 2.em. 2 szobás panel 6.8 MFt
Vácin 10.emeleti 2 szobás panel 6.9 MFt
Venyimen 178m2 3 szobás ház  36 MFt
Rácalmáson 2 szintes ház 20 MFt
Rácalmási erdő, 20.000 m2  8 MFt
Kulcsi telek igényes házzal 4.5 MFt
Kulcson 2246 m2 -es telek házzal 2.65 MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12 MFt
Csillagdombon 1385m2 telek 12.4 MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház 12.5 MFt
Kertvárosban 2 generációs ház 23.5 MFt
Óvárosban kétszintes 5 szob. ház 21.5 MFt
Obihoz közeli kis telek 2.6 MFt
Dunaújvárosban telek házzal 4.5 MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25 MFt
Óvárosi 6 szobás családi ház 21.5 MFt

06-30- 8678-641

Békében 4.emeleti 2 szobás 6.7 MFt
Adonyban 3 szobás sorház 12.5 MFt
Békében 1+2 félszobás 9 MFt
Rácalmáson étterem 30 MFt

06-70- 6037-708
Vasmű úton 1 szobás szép lakás 6.5 MFt
Bocskain 5. em. 2 szobás lakás 7.2 MFt
Frangepán u. 210 m2 -es ház  26 MFt
Szabadstrandnál felújítandó ház 2.4 MFt
Váciban 1. em. szép lakás 7.4 MFt
Adonyban 75m2 családi ház 5.75 MFt
Venyimen 100 m2 -es ház  8 MFt
Venyimen 180 m2 –es ház  15 MFt
Venyim végén nyaraló  2 MFt
Rácalmáson családi ház  8 MFt
Rácalmáson ép. telek 4.8 MFt
Venyimen építési telek  3 MFt
Nagykarácsony igényes nagy ház 15 MFt
Rácalmáson ház cégnek kiadó 120 EFt
Venyimen ház cégnek kiadó  165 EFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház  12.5 MFt
Mezőfalván 4 szobás ház  6.7 MFt
Mezőfalván 3,5 szobás 2szintes csh.  14 MFt
Mezőfalván 2 szintes szép csh.  16 MFt
Előszálláson ház 5.5 MFt
Daruszentm.on családi ház 6.5 MFt
Soltszentimrén 85m2 családi ház 8 MFt
Perkátán házak:  38M, 18 MFt
Kulcs horgász köz nyaraló   4.3 MFt                                                                          
Kulcs Hajós úti nyaraló 6.2 MFt 
Kulcs családi házas nyaraló  8.9 MFt

06-30- 8678-662
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

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

Balogh Á. u. 50 m2 jó állapotú tégla 10,5 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  11,8 MFt
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
Gagarin téren tégla lakás  10,9 MFt 
Vigadóban 2 szobás tégla  11 MFt
Weineren 1 sz.+étkezős lakás  7,9 MFt
5 szobás családi ház  23,5 MFt
Dújv., luxus ház  29,9 MFt
Venyimen családi ház  12,5 MFt
Venyimen családi ház  32 MFt
KIADÓ Gagarin téren üzleth.  100 EFt+rezsi/hó
KIADÓ Dózsa II.-ben üzleth.  200 EFt+rezsi/hó
KIADÓ N.venyimen családi ház  165 EFt+rezsi/hó
KIADÓ Rácalmáson, 320 m2-es ing.  300 EFt+rezsi/hó
Rácalmáson 2+1 szobás ház  12,5 MFt
Rácalmáson 320 m2-es ing.  39 MFt
Baracson 4 szobás ház  25 MFt
Adonyban családi házak 11 MFt,  12,5 MFt
Kulcson nyaralók  3 MFt, 4,3 MFt
Baracson lakható nyaraló  7 MFt 
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  4 MFt
Kisapostagon ép.telek 1000 m2  1,8 MFt
Venyimen ép.telek 800 m2  3 MFt
Kulcson ép.telek 678 m2  1,5 MFt
Baracson ép.telek 1089 m2  2 MFt

06-30-8678-662
Kulcson telkek 
 3,6 MFt, 2,65 MFt, 1,8 MFt, 3,6 MFt
Kulcson 2 szintes nyaraló  4 MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház  15 MFt
Kertvárosban 2 generációs ház  21 MFt
Kisapostagon kétszintes ház  25 MFt
Rácalmási erdő, 20 000 m2  8 MFt
Perkátán 6szobás családi ház  27,2 MFt
Táborálláson modern cs.ház  55 MFt
Venyimen 330 m2 cs. ház  47 MFt

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

06-20-342-0070
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„A Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet felvételre
keres

takarító
munkatársat.

A foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben,
határozatlan időre, közalkalmazotti jogviszonyban

történik. A díjazás 138 000 Ft + cafeteria. A munkakör
betöltéséhez önéletrajzot kérünk megküldeni

apolasiigazgato@pantaleon.hu és a
stipkovitsg@pantaleon.hu email címre ,

vagy személyesen bejuttatni.
Az állással kapcsolatban érdeklődni a 25/550-400-as
telefonon az Ápolási Igazgatóságon. Az előzetes

egyeztetést követően a jelentkezőket személyes
meghallgatásra hívjuk be.

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 Dunaújvárosi Jégcsarnok területére

gépész
munkatársakat keresünk.

Feladatok:
A hűtőgépek kezelése, teljes körű műszaki karbantartás és

egyéb létesítmények karbantartásának biztosítása
Kétműszakos munkarend vállalása

Elvárások:
Hűtőgép kezelő gépész -, vagy vízgépész-, vagy

villanyszerelő -, vagy csőhálózat szerelő végzettség
Minimum 3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelent:
Elektronikai műszerész tapasztalat

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem, egyéb juttatások

Hosszú távú stabil munkalehetőség
Fényképes önéletrajzokat a

weiter.zoltan@uniszol.hu e-mail címre várjuk.

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.

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.

Dunaferr Labor Munkaerőkölcsönző
Nonprofit Kft. szakembert keres

Munkakör:

Minőségügyi
Munkatárs

Feladatkör:
• Menedzsment rendszerek fejlesztése

• Belső auditok
• Folyamatszervezés, szabályozás

Követelmények:
• Felsőfokú műszaki vagy gazdasági

végzettség
• Informatikai ismeretek

• Jó kommunikációs készség
Előnyt jelent:

• Angol vagy orosz nyelvismeret
• Szabványos irányítási rendszerek

ismerete
• Auditori képesítés

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

Adony környéki munkahelyre
állattenyésztésbe
segédmunkás

munkatársakat felveszünk.
Jelentkezés munkanapokon 9-15 óra között

a 0630/364-0504 telefonszámon.

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

Duna Steel Tech Kft.
Szerkezetlakatost,

géplakatost, hegesztőt,
technológiai csőszerelőt

és segédmunkást
keres.

Amit kínálunk:
Stabil, hosszútávúmunkalehetőség

Fiatalos légkör
Munkába járás térítése

Munkaruha biztosításamosás
és karbantartási szolgálatással

egybekötve
Fizetett szabadság, betegállomány
térítése a hatályos törvények szerint

13. havi fizetés

Fizetési igénymegjelölésével
az alábbi elérhetőségeken lehet

jelentkezni:

+36/70-265-6798 vagy
+36/25-220-788

iroda@dunasteeltech.com

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

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

Nyugdíjas Munka-Társ Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezet

Dunaújváros, Dózsa György út 11. 1/1.
Nyitva: 25/744-773 (nyitvatartási időben)

www.nyugdíjasmunkatars.hu

ALKALM I MUNKA !

Fiatal, felszolgálni
tudó lányokat keresünk

(lakodalmakhoz).

06-30/957-2782

Gyorsétterembe
keresünk 4 órás munkaidőbe,
35 év feletti dunaújvárosi

konyhalányt.
0670/4080895
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Felvételre keresünk:

CO i ő í

s

T.: 70 38 151 48

COminősített
hegesztőt,

szerkezet lakatost
pályakezdő

lakatosokat és
segédmunkást

CCOOmiinőősíítettCOminősített
hegesztőt,hegesztőt,

sszerkezet lakatostszerkezet lakatost
pályakezdőpályakezdő

lakatosokat éslakatosokat és
segédmunkástsegédmunkást

traktoros és
etető traktoros

Adony környéki munkahelyre

traktoros és
etető traktoros
munkatársakat felveszünk.

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

telefonszámon.

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.

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 Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

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

Munkaerő felvétel !

Felszolgálókat,
pultosokat
keresek délutánra,

dunaújvárosi üzletbe.

Lehet részmunkaidős,
főiskolás lány is!

Fényképes önéletrajzokat várjuk:
defer1867@gmail.com

Kisvállalkozás bér- és
munkaügyi feladatai

ellátásához
munkatársat keres

napi 4 órás
munkaviszonyban.
Jelentkezés a

konyveles.fejer@gmail.com
e-mail címen.

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.

Mélyépítéssel foglalkozó Kft.
a munkák irányításához

csoportvezető
munkatársat keres.

Jelentkezés a

06 30/848-7390
telefonszámonmunkanapokon

9-15 óra között.

Közétkeztetéssel foglalkozó
cég dunaújvárosi területre

gépkocsivezetőt
rakodási feladatokkal keres.
Bejelentett 8 órás munkaidő, állandó
délelőttös műszak, emelt munkabér
(140 000 Ft nettó) stabil háttér,
étkezést, munkaruhát biztosítunk.
Önéletrajzát elküldheti az
elemezes.duv@hungast.hu
vagy leadhatja személyesen:
Dújv., Apáczai Cs. J. u. 13.,
hétköznapokon 7-13-ig.

A Drill-Team Kft. munkatársat keres

pénzügyi ügyintéző
munkakörbe.

25 éves kort még be nem töltött,
illetve pénzügyi ügyintéző munkakörben
még nem dolgozott érdeklődőket várunk.

Önéletrajzokat
a sparszamla@gmail.com-ra várjuk.

Adony környéki munkahelyre
házvezetőnőt

keresek

csak főzési munkára,
alkalmi munkaviszonyba.

Munkaidőmegegyezés szerint.
Jelentkezés a

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

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.

Önállóan dolgozni tudó
szerkezetlakatost

keresünk heti fizetéssel.
Hosszú távú munkalehetőség!

Jogosítvány előny.
Tel.: 0630/7853244

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

VízVezeték és
csőszerelő gépész
kollégákat keresünk. Kiemelt kereset!

Heti fizetés! Jogosítvány előny.
0630/7853244

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

Mélyépítéssel foglalkozó Kft.

útépítési munkákhoz
segédmunkásokat keres.
Jelentkezés a0630/848-7390 telefonszámon

munkanapokon 9-15 óra között.

Műszaki végzettségű munkatársakat keresünk
karbantartó

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

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

Keresünk önállóan dolgozni tudó

asztalost
felszerelt műhelyünkbe akár

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

Útépítési munkákhoz

nehézgépkezelő
munkatársat keresünk.

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

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

Darusín Kft.
keres (megváltozott munkaképességgel is)

biztonsági őrt
tel.: 06-25/ 503-930

Smart Electric Kft. azonnali kezdés-
sel, villanyszerelő és segédmunkás
munkavállalókat keres, hosszútávra.
Versenyképes bérezéssel, fiatalos,
lendületes csapatba. Érdeklődni a 70/
379-9262 telefonszámon lehet.

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

Batsányi Lakásfenntartó Szövetkezet
felügyelő bizottság tisztség betöltésére
keres munkatársat. Előny: könyvelési is-
meretek. Önéletrajzokat, referencia
munkával várjuk: Batsányi 11. 1/2.

Nemzetközi fuvarozó cég
„E”kategóriás jogosítvánnyal
GKI kártyával rendelkező

sofőrt keres.
tel.: 06-20/467-3451

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

„D" kategóriával rendelkező autóbusz-
vezetőt keresünk Dunaújváros környéki
járatainkra. 06-70/9844-630, h-p: 8-
15óráig.

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

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

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

Keresünk univerzális és forgókotró
munkagépre gépkezelőt, illetve három-
tengelyes billencs teherautóra sofőrt.
Tel.: 06-20/261-1786.

Munkatársakat keresünk Dunaújvárosi
Hírlap kézbesítésére Dunaújváros és
Kulcs területén. Kora reggeli munkavég-
zés. 20/591-5980

Rácalmáson található szálloda konyhai
kézilányt keres. Fényképes önéletrajzo-
kat a frontoffice@jankovichhotel.hu
címre várjuk.

Szarvasmarha körmözéshez keresek
stabil munkatársakat, elsősorban Duna-
újváros és Sárbogárd környékén. Tel.:
06-30/2178-700.

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

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

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

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

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

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

Dunaújvárosi varrodába keresünk sza-
bót és varrónőt azonnali kezdéssel. Ér-
deklődni: Ambach Tímea, 30/9299885.

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

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

ALKALMAZOTTAT felvesz ingatlaniroda
fő vagy másodállásban (alapbér + juta-
lék). Tel.:06-30/334-5262.

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

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.



112018.  március 2.

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

OKTATÁS

Autós - Motoros iskola

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

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

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).

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

SZOLGÁLTATÁS

Redőny akció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

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

06-30/295-6555

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

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

CITYGYROS.HU
tel.: 0620/2402100

Déli menük: 10–16 óráig 1090 Ft!
Gyros, pizza, hamburger, hekk,

palacsinta, stb. kiszállítás!

Dunaújvárosban
és környékén! Duguláselhárítás

bontás nélkül,
kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

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.

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

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

06-20-9-732-172

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

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

Tel.: 06-70/667-3958

GÉP, SZERSZÁM

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

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

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

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

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

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

Hőszigetelő üveg beépítés.
Konyhabútor gyártás, javítás.

Gázszellőző kivágás.
06-30/355-7590

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

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

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

Vízvezeték-szerelőt keresek kiemelt
bérezéssel. Budapesti munkára. Tel.:
06-20/411-7476.

,,GYÖNGY
,,
ÜVEGEZÉS

KÉPKERETEZÉS
30/253-6054
25/412-415

Béke tér 3. (Depo udvar)


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

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

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

Utcára nyíló belvárosi szalonba fodrászt
keresek. Tel.: 06-20/9809-549.

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

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

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

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

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

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

KÖLTÖZTETÉS-FUVAROZÁS
0 6 - 3 0 / 1 9 4 - 2 9 9 2

Költöztetés
06-20/337-2777

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

Manikűr-pedikűr, géllakkozás. 500 Ft
kedvezmény nyugdíjasoknak! Tel.: 06-
30/8686-440.

EGÉSZSÉGÜGY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

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

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

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

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

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

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

Frissítőmasszázs: 06-20/255-3204. Festményeket, régi bútorokat, teljes
hagyatékot, régi rádiókat, gramofono-
kat, hangszereket vennék. Ingyenes ki-
szállás. Tel.: 06-30/465-5680.

EGÉSZSÉGÜGY

Urológiai magánrendelés
Dr. Veszprémi Tibor

Bejelentkezés: 06-30/990-3643

BŐRGYÓGYÁSZATImagánrendelés
Dunaújvárosban. DR. HARSÁNYI EMESE

Tel.: 06-70/531-6210

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

SZABADIDŐ

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval.
Ár: 20.900Ft/7éj. Tel.: 06-20/464-0631;
www.jazminapartman.hu

BOLHAPIAC

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.

Három részből álló, világos színű, 270
cm hosszú szekrénysor eladó 16eFt-ért.
Tel.: 06-20/802-1671.

Szekrényes Neumann varrógép eladó.
Ár: 20eFt. Tel.: 06-20/286-0522,06-25/
741-710.

Zepter Bioptron pro. 1 gyógylámpa
színszűrőkkel 150eFt, Zsolnay lapostá-
nyét 6 db 5eFt. Tel.: 06-20/438-8971.

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

RÉSZLET FIZETÉS!

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

2+1 
apróhirdetési akció!

2018. március 12-én és 13-án,  
hétfőn és kedden két hirdetés áráért hármat adunk!*

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

szuperinfo.hu
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22 éves szakmai tapasztalat.

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

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

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

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

Kövessen minket a -on is! www.facebook.com/domexszonyeg • (Az akció  csak a készleten lévő termékékre vonatkozik!) A képek csak 
illusztrációk! Akciónk 2018. március 1  - március 10 -ig illetve a készlet erejéig tart. Képek tájékoztató jellegűek. A változás jogát fenntartjuk!

GyerekszőnyeGek

LAMInÁLT PADLÓ PVC PADLÓ

133 cm x 190 cm 27 990 Ft/db  

-40% 

16 990 Ft/db

790 Ft/m2-től

Közületi nagy kopásállóságú

1790 Ft/m2-től

10 mm  
5180 Ft/m2 -50%

2590 Ft/m2-től

12 mm
5980 Ft/m2 -50%

2990 Ft/m2-től

Kedves 
Hirdetőink!

Március 15-ei munkaszüneti 
nap miatt a 11. héten az 

apróhirdetések feladásának 
határideje: március 13. 

szerda, 15.30 óra. 

Megértésüket köszönjük!

Dunaújvárosi Szuperinfó 
Szerkesztősége

Hitelek, biztosítások, 
megtakarítások, 
b e f e k t e t é s e k .

gyors, korrekt ügyintézés.

06-70/657-4657


