
D U N AÚ J VÁ R O S  É S  KÖ R N Y É K E  2019.  március  14. ,  XVIII/11.

Információ: H-P: 16:00–20:00,
hétvégén 10:00–17:00 között!
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Szendvicsek, bagett,
hamburger, rántott szelet,

rántott csirkemell, fasírt
készítése, bérgyártása 

viszonteladók, büfék, boltok
részére!

Tel.: 06/30-239-6000
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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
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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
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KLÍMACENTRUM
NYÍLÁSZÁRÓ CENTER

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

Mdv by Midea inverteres klíma, A++ energia osztály 

Fisher-FSAI-CP-120BE3 3,5 kw

Hisec acél bejárati ajtó 16 ponton záródó dupla zárral
kőzetgyapot szigeteléssel,beépítéssel, panel fal javítással, DIGITÁLIS kitekintővel 
135.000 Ft vagy                      hitelre, 0 Ft be�zetéssel 4324 Ft/36 hó

Kezdődik a klíma szezon!!!
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rt.Rag026 2,6 kw 180.000 Ft vagy                      hitelre, 0 Ft be�zetéssel 5765 Ft/36 hó 
Rag035 3,5 kw 190.000 Ft vagy                      hitelre, 0 Ft be�zetéssel 6086 Ft/36 hó 

inverteres klíma, pollen- és asztma szűrővel, A++, -22˚C-ig alkalmas fűtésre, 
karter- és tálcafűtés, beépített Wi-�, 3+2 év garanciával, 3 méteren belüli szereléssel 
260.000 Ft vagy                      hitelre, 0 Ft be�zetéssel 8328 Ft/36 hó

2+3 év garancia, 3 méteren belüli szereléssel + ajándék wi� stick!!!

A Víz Világnapja, március 22.

A Víz Világnapja rajzpályázat, részletek a 2. oldalon.

Dunaújvárosi építőipari cég
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30/830-9173
Érdeklődni: 

munkanapokon 7-15 óráig

keres.

segédmunkásokat,
gyakorlattal rendelkező

kőműveseket

Dunaújvárosi
Italnagykereskedés

üzletkötőt keres
hosszútávra.

Elsősorban a témában felkészült, 
szakmai tapasztalattal rendelkezők 

jelentkezését várja április 26-ig.
Fényképes önéletrajzokat a

tuttiker@invitel.hu
e-mail címre kérjük.
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Állás-oktatás 
hirdetések
az 1., 8.,9., 10. és 
12. oldalon



 Mit kezdjünk elrom-
lott hűtőnkkel, tv-vel, por-
szívónkkal vagy elavult 
számítógépünkkel, amit 
nem tehetünk bele a 
kukába, nem rakhatunk 
ki lomtalanításkor sem?

Dunaújvárosban, 2019. 
március 23-án, szombaton 
8:00 és13:00 óra között a 

Városvédők Újtelepért 
Egyesület és a dunaújvá-
rosi E-Elektra Zrt. műsza-
ki hulladékgyűjtő napot 
szervez.

Az alábbi 4 parkolóban 
elhelyezett, polgárőrök 
által őrzött konténerekbe 
lehet bedobni a műszaki 
hulladékokat.

 1.  Lajos király körút elején 
 2.  Béke krt.-i nagy parkoló-

ban a buszmegálló mellett
 3.  Tavasz utcai parkolóban 

(buszmegálló mögött)
 4.  Dobó utcai családi szálló 

előtti parkolóban
(Csak a fenti időpontban, előtte 
és utána nem, és csakis kizáró-
lag az alább felsorolt dolgokat!!!)

A konténerekben elhelyez-
hető műszaki cikkek:

Porszívó, hajszárító, vasa-
ló, elektromos fűnyíró, borot-
va, számítógép, rádió, mag-
nó, lemezjátszó, videó, dvd 
lejátszó, hűtő, tv és monitor 
(nem kibelezett), fax, fény-
másoló, mosógép, centrifu-
ga, konyhai robotgép, vasa-

ló, mikró, telefon, akkumulá-
tor… stb. Minden, ami áram-
mal vagy elemmel működik, 
kis és nagy háztartási vagy 
ipari gép. 

(Forrás: Városvédők
Újtelepért Egyesület)

2019. március 14.2

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
EON Zrt.
áramszolgáltatás:
06 (20/30/70) 459 96 00,
06 52 512 400
hibabejelentés:
06 80/ 205 020
földgázszolgáltatás:
06 (20/30/70) 459 97 11,
06 52 512 401
hibabejelentés:
06 80/ 301 301
Dózsa Lakásfenntartó Szö-
vetkezet: 
Dunaújváros, Apáczai Cs. J. 
út 6., telefonszám: 25/423-
122, hibabejelentés (lift, víz, 
villany) 06/30-504-7838
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  

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: Lapcom Zrt. / Nyomda
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
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: kedd 16 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!

VIZET MINDENKINEK!
Március 22-én ünnepeljük a Víz Világnapját. Ebben az évben az esemény szlogenje: Vizet mindenkinek! 
Ez a jelszó pontosan érzékelteti, milyen nagy kihívás ma a világban, hogy minden egyes ember számára 
elérhető legyen a víz. A Föld lakóinak 1/5-e él vízhiányos területeken, itt az emberek, állatok, növények 
sem jutnak elegendő vízhez. A tiszta ivóvíz elengedhetetlen az élethez. (Forrás: vizvilagnap.hu)

Dunaújváros, Vasmű út 10. 
Tel.: 25/410-600
Munkanapokon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hét-
végén (szombat, vasárnap és 
ünnepnapokon) 8 órától más-
nap reggel 8 óráig.

Fontos segélyhívó 
telefonszámok:
MENTŐK 104 
TŰZOLTÓSÁG 105 
RENDŐRSÉG 107 
ÁLTALÁNOS 
SEGÉLYHÍVÓ 112

ORVOSI ÜGYELET
Márc. 15., P.
Munkácsy u. 3/A Munkácsy 
Gyógyszertár 25/412-800 
Márc. 16., Szo. 
Táncsics M. u. 6/B Zöldkereszt 
Gyógyszertár 25/413-803 
Márc. 17. V. 
Váci M. u. 8. Római Patika 
25/423-669
Márc. 18., H. 
Szórád M. u. 6/A Piaci Gyógy-
szertár 25/504-160 
Márc. 19., K. 
Vasmű út 33/A Vasmű úti 
Őspatika 25/410-100 
Márc. 20., Sze.  
TESCO Aranyvölgyi u. 6. 
TESCO-Patikaplus Gyógyszer-
tár 25/500-520 
Márc. 21., Cs. 
Interspar Béke körút 1. Béke 
Gyógyszertár 25/500-012
Márc. 22., P.  
Vasmű út 10. Szent Pantaleon 
Gyógyszertár 25/550-373
Márc. 23., Szo.
Hajnal u. 4. Medicina Gyógy-
szertár 25/412-113

Márc. 24. V. 
Váci M. u. 8. Római Patika 
25/423-669

Gyógyszertári ügyeleti rend:
Hétköznapokon: 20.00 órától 
másnap reggel 7.00-ig. Hét-
köznapi ünnepnapokon: reggel 
8.00-tól másnap reggel 7.00-
ig. Szombati ünnepnapokon: 
reggel 8.00-tól másnap reggel 
8.00-ig. Szombaton: 20.00-tól 
másnap reggel 8.00-ig. Vasár-
nap: reggel 19.00-tól másnap 
reggel 7.00-ig.

Szombatonként napközben 
nyitva tartó gyógyszertárak:
Piaci Patika: 7.30-12.00, 
Patika Libra: 7.00-12.00, 
Vasmű úti Őspatika: 8.00-12.00, 
Patikaplus Gyógyszertár: 
8.00-20.00, 
Béke Gyógyszertár: 9.00-19.00

Vasárnaponként napközben 
nyitva tartó gyógyszertár:
Patikaplus Gyógyszertár: 
8.00-19.00

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Márc. 15., ünnep
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-417
Márc. 16., szombat
Dunaújváros, Petőfi u. 1.
25/286-116
Márc. 17., vasárnap
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-418
Az ügyelet ideje 7-13 órá-
ig tart a helyszínen megjelölt 
időpontokban.

FOGÁSZATI ÜGYELET

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

Márc. 19., kedd Hankook (zárt véradás) 9:00–15:00
Márc. 21., csütörtök Vérellátó (Dújv. Vasmű út 10.) 8:00–10:00
Márc. 21., csütörtök Sárosd, Általános Isk. (Fő u. 10–12.) 14:00–17:00

VÉRADÁS

Aktuális

Ebből az alkalomból rajzpályá-
zatot hirdetünk. Várjuk 6-tól
12 éves korig az alkotásaitokat
a fenti témához kapcsolódóan.

A beküldési határidő március 
22. A beküldött rajzok közül 
tárgyi jutalomban részesítünk 
három kisorsolt alkotást.

A Víz Világnapja rajzpályázat

TEGYÜNK EGYÜTT A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT! 
– BÉKEVÁROSRÉSZI ÖKO NAP

2019. március 22-én ünnepeljük a Víz Világnapját

Kedves Gyerekek!

Március 20-án, szerdán 17 
órakor a dunaújvárosi Mun-
kásművelődési Központban 
lesz P. Maklári Éva költő „Sár-
kányok tánca közt” című ver-
ses kötetének bemutatója. A 
könyv érdekessége - a műfaji 

változatosság mellett -, hogy 
a szerző saját maga illusztrál-
ta írásait.

Moderátorok: Bobory Zol-
tán és Pásztor Bertalan. Min-
denkit szeretettel várnak az 
ingyenes programra.

SÁRKÁNYOK TÁNCA KÖZT



2019. március 14. 3

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

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
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 A KSH (Központi Sta-
tisztikai Hivatal) Dunaúj-
városban 2019-ben enge-
délyezett, önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket 
hajt végre a korábbi évek 
gyakorlata szerint. A fel-
vételek Országos Statisz-
tikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántar-
tási számai és megneve-
zései a következők:
–  1539 Munkaerő-felmérés 

és kiegészítő felvételei
–  1942 A lakosság utazási 

szokásai
–  2003 Háztartások infor-

mációs és kommuniká-
ciós technológiai eszköz-
használata

–  2153 Háztartási költség-
vetési és életkörülmény 
adatfelvétel, naplóvezetés

–  2154 Háztartási költség-
vetési és életkörülmény 
adatfelvétel, éves kikér-
dezés.
Az összeírási munkát a 

Központi Statisztikai Hiva-
tal megbízásából a Statek 
Statisztikai Elemző Központ 
Kft. (Statek Kft.) fényképes 
igazolvánnyal ellátott kér-
dezői végzik. A válaszadás-
ra kijelölt háztartások kivá-
lasztása a KSH népszámlálá-
si adatállományának aktua-
lizált változatából véletlen-
szerű mintavétellel történik 
az ország különböző telepü-

lésein. Az adatfelvételekből 
származó eredmények nél-
külözhetetlenek a társada-
lom jellemzőinek feltérké-
pezésében. A kapott adato-
kat a Központi Statisztikai 
Hivatal a hivatalos statisz-
tikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 Rendelet (általá-
nos adatvédelmi rendelet, 
GDPR) előírásának meg-
felelően bizalmasan kezeli, 
azokat más szervek, szemé-
lyek részére nem szolgáltatja 
ki. Az eredményeket név és 
egyedi adatok nélkül, vala-
mint összesített statiszti-
kai táblázatokban közlik. A 
lakosság és az önkormány-
zat részére munkanapokon 
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 
16:00 óra között, pénteken 
8:00 és 14:00 óra között a 
+36 80200-766-os telefon-
számon, illetve a lakinfo@
ksh.huemail címen adnak 
további felvilágosítást. Az 
adatgyűjtés módszertanával 
és a kutatási eredményekkel 
kapcsolatosan a www.ksh.hu 
internetes oldalon találha-
tó Adatgyűjtések/Lakossá-
gi adatgyűjtések menüpont 
nyújt tájékoztatást. 

(Forrás: dunaujvaros.hu)

A Történetmesélés Világ-
napja alkalmából március 
21-én csütörtökön 16 órától 
mesedélutánra várja a  könyv-
tár a gyerekeket, 6 éves kortól.

A mesét Marcsi néni 
mondja el. 

Mese, játék, zene kicsiknek 
és nagyoknak!

KSH – Tájékoztatás 
lakossági adatgyűjtésről

Mesedélután a gyermekkönyvtárban

 A Dunaújvárosi Sán-
dor Frigyes Alapfokú 
Művészeti Iskola égisze 
alatt működő Dunaújvá-
rosi Szonáta Zeneművé-
szeti Alapítvány Dunaúj-
város és térsége zenei 
életében végzett kiemel-
kedő munka, teljesítmény 
elismerésére 2012-ben 
díjat alapított.

A felnőttnek oda-
ítélt díj, a „Sándor 
Frigyes Emlék-
érem”, annak 
adható, aki 
Dunaújváros 
és kistérsé-
ge zenei éle-
tében hosszú 
idő óta kiemel-
kedő teljesít-
ményt nyújt(ott), 
mint kórusvezető, 
általános-vagy közép-
iskolai énektanár, zeneis-
kolai tanár, illetve amatőr 
előadóművész, valamint 
tevékenységével öregbí-
ti a város hírnevét, elis-
mertségét jelentős mér-
tékben gyarapítja, gyarapí-
totta. Ugyanakkor az alko-
tó légkör kialakításában 
és fenntartásában jelen-
tős szerepet játszik, ját-
szott. Az emlékérem oda-
ítélésével tehát egy hosz-

szabb életszakasz során 
bizonyított értékes mun-
kásság kerül elismerés-
re. A 2017-es évtől kezd-
ve a díj olyan, a zenemű-
vészet terén támogatóként 
tevékenykedő cégnek, sze-
mélynek is odaítélhető, 

ami/aki kiemelkedő támo-
gatást nyújt a komolyzené-
vel foglalkozó, azt népsze-
rűsítő alkotók, kórusok, 
iskolák felé. 

A gyermekeknek ado-
mányozott „Sándor Fri-
gyes Díj” annak adható, 
aki kimagasló zenei mun-
kát végez, versenyeken és 
egyéb megmérettetéseken 

kiemelkedő eredményeket 
ér el, illetve aktívan részt 
vállal a zenei életben. 

A díj adományozására 
bármely személy, illetve 
közösség tehet javaslatot. 
A díjat egy személy csak 
egyszer kaphatja meg. 

A javaslatnak tartal-
maznia kell a díjra mél-

tónak tartott személy 
nevét, címét, a tevé-

kenységének álta-
lános ismerte-

tését, továb-
bá az elismer-
ni kívánt tevé-
kenység mél-
tatását, mini-
mum 1 oldal 

t e r j e d e l e m -
ben. A javaslatot 

2019. április 5-ig 
írásban kell eljut-

tatni Moravecz Attilá-
hoz, a kuratórium elnöké-
hez (Dunaújvárosi Sándor 
Frigyes AMI, Dunaújváros, 
Bartók Béla út 6/a) 

A borítékon legyen fel-
tüntetve: „Sándor Frigyes 
Díj”

A díjat 2019. április 
12-én, 17 órakor a Sándor 
Frigyes hét záró momen-
tumaként adják át.

(Forrás: Sándor Frigyes 
Zeneiskola)

SÁNDOR FRIGYES DÍJ – felhívás

BARANGOLÁS A SZENTFÖLDÖN
 Folytatódik a Bibli-

ai Szabadegyetem kere-
tén belül a Barangolás a 
Szentföldön című előadás-
sorozat a Munkásművelő-
dési Központban (Dunaúj-
város, Apáczai Cs. J. u. 11.)

Legközelebb március 
20-án, szerdán 17 órai kez-
dettel Masszada - Kitartás, 
győzelem c. előadásra kerül 
sor.

További témák: márc. 
27-én: Qumran- Isten sza-
va a Biblia, április 3-án 
Kármel - Nem szolgálha-
tunk két Úrnak, április 10-én 
Joppé- izgalmas események 

Joppéban, április 17-én Yad 
Vasem - Emlékezzünk! ápri-
lis 24.én Kapernaum - Cso-
dák Kapernnaumban, május 
8-án Holt tenger- Tovább 
kell adni! 

A vetítettképes előadások 
szerdánként 17 órakor kez-
dődnek. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak! A belépés 
ingyenes!
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MARVEL KAPITÁNY
Izgalmas, friss, szép, részletes, igazinak ható film a Marvel Kapitány, egy újabb siker. Nem csak a 
Marvel-rajongóknak kötelező, mindenkinek ajánlott, aki szereti az igényes sci-fi/akciófilmeket. 
Carol Danvers (Marvel Kapitány), az amerikai légierő egykori pilótája, a galaxis egyik leghatalma-
sabb hősévé lesz. A film március 20-ig látható a dunaújvárosi Dózsa Mozicentrumban.

Kiállítás
INTERCISA MÚZEUM

(Dújv., Városháza tér 4.)

Látogatható: keddtől péntekig: 
10:00 és 16:00 között; szombaton 
és vasárnap zárva tart. Hétfő szün-
nap. A múzeum március 15-én 
zárva. Nyitás március 19-én.
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:
II. emeleti kiállítóterem:

TÖREDÉKEK A MÚLTBÓL
Megtekinthetó: márc. 31-ig.
Földszinti aula:

AZ I. VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEZETE
Megtekinthető: márc. 31-ig

KORTÁRS MŰVÉSZETI INTÉZET

(Dújv., Vasmű út 12.)

D-terv – a Fiatalok Fotóművé-
szeti Stúdiója kiállítás
Megtekinthető: márc. 29-ig
(H-P: 14:00–18:00, Sz: 10:00–18:00, 
V: zárva, délelőttönként előzetes 
bejelentkezéssel: 06-20/801-3316

BARTÓK AULAGALÉRIA

(Dújv., Bartók B. tér 1.)

FÜREDI TAMÁS grafikus kiállítása
Megtekinthető: március hónapban

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

LENGYEL PROPAGANDA 
PLAKÁTOK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: március hónapban

RÁCALMÁS – MŰVELŐDÉSI HÁZ

A RÁCALMÁSI FESTŐ KÖR 
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: márc. 27-ig

Egyéb 
kikapcsolódás
MUNKÁSMŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 9.)

STEEL DARTS OPEN 
– amatőr és nyílt dartsverseny
Márc. 15. és 16.

BÓDY GÁBOR FILMKLUB

Tangó és tulipán
Márc. 19. 17:00

EGYÜTT INDULTUNK  
– 45 éves az MMK
Márc. 22. 18:00

KÉZMŰVES KINCSEK VÁSÁRA 
Márc. 23. 9:00-17:00

LEGYÜNK SZÜLŐK! 
– előadás az AVIVA módszerről
Márc. 23. 17:00

A VÁNDOR-SZÍNÉSZ MESÉL – 
„Észak-fok, titok…”
Márc. 23. 17:00, 27. 13:00 és 19:00

JÉGTÖRŐ MÁTYÁS – színmű
Márc. 25. 15:00, 26. 10:00

KÉT NŐ – cekkerdráma
Márc. 28. 19:00

TOLDI – musical
Márc. 29. 19:00

MIKROKOZMOSZ 
– zenés mesejáték
Márc. 30. 11:00

TWIST OLIVÉR – musical
Márc. 30. 15:00

SWEET CHARITY 
– koncert előadás
Márc. 31. 19:00

TEADÉLUTÁN AZ ÍRISZ VERSSZÍNPADDAL
Márc. 25. 17:00

OPEN MIC – könnyűzenei est
Márc. 29. 18:00

BALLA BENCE ŐNÁLLÓ ESTJE
Márc. 30. 18:00

KAPTÁR MUSIC PUB
(Dújv., Gyárkapu út 4.)

Born Again & Mesterséges Érzelem koncert
Márc. 15. 20:30

Arcletépő FESZT VOL.24
Márc. 16. 21:00

Cadaveres – Omega Diatribe – 
Raza Loca – Misfit River 
Márc. 22. 19:00

Ørdøg, Grizzly, Red Swamp 
Márc. 23. 19:30

KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA
(Dújv. Kossuth L u. 10/A)

Szente Tünde: Gasztroséta 
Dunaújvárosban című riportkö-
tetének bemutatója a Városala-
pító Egyesület összejövetelén
Márc. 26. 16:00
A kereskedelmi vendéglátást 
a város építésének kezdetétől 
bemutató riportkötet megvásárol-
ható a Corner Kávéházban, a Kis-
kohász Vendéglőben, valamint az 
Aranyhordó Étteremben.

Dózsa 
Mozicentrum
(Dújv., Dózsa Gy. tér)

A királynő kutyája 2D
Márc. 15., 16. 16:15, 17. 10:00 és 
16:15,18., 19., 20. 16:15

Marvel Kapitány 2D
Márc. 15.,17., 19. 18:00
Marvel Kapitány 3D
Márc. 16., 18., 20. 18:00

Családi bunyó
Márc. 15., 16., 17., 18., 19., 20. 20:15

Színház
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ
(Dújv., Bartók B. tér 1.)

ROSTI – A meg nem írt memoár
Márc. 15. 19:00 

FRIDA KAHLO – szenvedélyes 
életigenlés egy részben
Márc. 17. 19:00 

STRINDBERG: TÁRSAK – dráma
Márc. 22. 19:00

Ajánló
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PALA- ÉS LAPOSTETŐ 
FELÚJÍTÁS

még tavalyi árakon, garanciával!

Elöregedett a tetője? Repedt? Beázik? • Szökik a meleg?

•  Pala és lapostető 
szigetelése

•  Ehhez a munkához 
a tetőt nem kell 
megbontani

•  Többféle szín és minta 
közül választhat!

•  INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS 
és személyre szabott árajánlat

•  Pontos, megbízható, gyors 
munka

•  Technológiánk hullámpala tetők 
felújítására is lehetőséget ad

Érdeklődni: Varga Ákos • tel.: 30/355-5650, 70/540-4468

Áraink kialakításakor arra törekedtünk, hogy azok 
alacsonyabbak legyenek más cégnek ajánlatainál!

16
40
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Messina sor 400 cm  199.000,-  170.400,- Corfu szekrénysor 380 cm  181.300,-  175.900,- Frimon gardrób 160 cm  

82.700,-  76.200,-
Beverly gardrób 160 cm 
99.200,-  90.500,-

Granada franciaágy 160 x 200 cm 
115.200,-  105.200,-

Levi számítógépasztal 
39.000,-  35.000,-

Rodosz sarok   230 x 250 194.400,-  179.400,- Vanessza sarok  139.000,- 117.000,-  
Smart sarok  117.000,- 107.700,-  

Paulina kanapé (rugós, 2 személyes)
121.000,-  109.000,- Kihajthatós gyerekágy  35.900,-

Nápoly franciaágy keret 160 x 200 cm  
79.900,-  70.600,-

Bogi 2 előszobafal 
39.900,-  36.200,-  

Dalma konyha 200 cm 127.000,-  119.400,-

Dunaújváros, Bartók Béla tér 8.  
Telefon: (25) 431-331,  
Nyitva: h-p 9-17.30, szo.: 8.30-12.00

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK!
                                                        Részletek az üzletben!
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p e t r a b u t o r d i s z k o n t o k . h u HITEL akár 0% befizetéssel.*
*Részletek az üzletben.

TAVASZI BÚTORVÁSÁR!

Építés-Otthon
Vicces konyhai kütyük 
A képeken látható tárgyakkal igazi öröm lehet a sütés-főzés.

Forrás: www.femcafe.hu

Férj: Mondd drágám, a házassági évfordulónkon hová mehetnénk? 

Feleség: Valahová, ahol már rég nem voltam. 

Férj: Kezdetnek ajánlhatnám a konyhát?

HUMOR – „A KONYHA”

Búvár teatojás Mágikus só- és borsszóró

Cápás késélező

Szilikon hajós fedő Spártai késtartó

Férfi lábasalátét

Sünis reszelő
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Dr. Koroknai András
A rendelőm ajtaján egyre fiatalabbak kopogtatnak. Az, hogy egy 
20 évesnek hónapokon át fáj a dereka kivizsgálandó panasz.

A fülzúgással nem kell együtt élni
  A fülzúgás bosszantó, zava-

ró sokszor az őrületbe kergető 
tünet, ami ingerülté, türelmet-
lenné teheti az elszenvedőjét.

A környezete sokszor meg 
sem érti, legyint majd elmúlik. 
A fülzúgás nem önálló beteg-
ség, a kiváltó okot kell meg-
találni illetve  kezelni. Ha a 
fül,- orr,- gégészeti kivizsgálás 
negatív, érdemes tovább vizs-
gálódni. A fülzúgás halláscsök-
kenés nélkül legtöbbször nem 
fülészeti betegség következ-
ménye. Kiváltó ok lehet még 
állkapocs ízületi elváltozás, 
nyaki gerinc betegség, kinőni 
nem tudó bölcsességfog, vér-

szegénység, magas vérnyo-
más, pajzsmirigy alul műkö-
dés, főütőér szűkülete, érelme-
szesedés, központi idegrend-
szeri keringészavarok. Adott 
esetben fülzsír eltávolítása, fer-
tőzések kezelése, hallószervre 
káros gyógyszerek elhagyása, 
nyaki erek rendellenességei-
nek kezelése segíthet. Komo-
lyabb esetben neurológiai kór-
kép állhat a betegség mögött, 
amit lehet kezelni, csillapítani.

Életmód
NEUROLÓGIA MAGÁNRENDELÉS

Dr. Faragó Judit

neurológus főorvos

KOROKNAI MEDICAL MAGÁNRENDELŐ

DUNAÚJVÁROS
Szórád Márton út 2. fsz. 3.

(A PIACCAL ÉS A BUSZPÁLYAUDVARRAL SZEMBEN)

BEJELENTKEZÉS:
+36 (30) 475 7830
HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG
9:00-18.00-IG
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Allergia kezelése biorezonanciával!
Biorezonanciás kezeléssel akár örökre megszabadulhat az allergi a kínzó tüneteitol

Dunaújváros, Liget köz 7. • www.egeszsegert.hu • info@egeszsegert.hu

ÁPRILISI AJÁNLATUNK:
Amennyiben április 30-ig jelentkezik biorezonanciás 
allergia kezelésre, a 6 alkalomból álló kúra mellé  
ajándékba adunk egy Számítógépes Talpvizsgálatot,  
és a szükséges talpbetét árának felét is mi fizetjük!

Az ajándék vizsgálat értéke: 

5000 Ft! 
Az ajánlat részleteiről és a kezelésről bővebb információt kérhet telefonon: 

 
a következő e-mail címen: info@egeszsegert.hu.

hétköznap 8-16 óra között: 20/584-2942,vagy Dr. Kemény Jánostól, 
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  Íme néhány olyan élel-
miszer, amivel helyettesíthe-
tő a sült krumpli és a főtt rizs:

A quinoa számos olyan 
vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaz, amely a hibát-
lan anyagcsere-folyama-
tokhoz szükséges. Rendkí-
vül magas rosttartalommal 
bír, fogyasztása serkenti az 
anyagcsere-folyamatokat.

A chia teljes értékű fehér-
jeforrás, amely tartalmazza az 
összes esszenciális aminosa-
vat. Az állati fehérjék helyet-
tesítésére is alkalmazható. 
Emésztést segítő rostok is 
bőven találhatóak benne.

A bulgur magas rost-, 
illetve alacsony a zsírtarta-
lommal bír. Töltelékekhez, 
salátákhoz, zöldséghez vagy 
mártásokhoz is adható, de 
húsok köreteként is kiváló.

Az árpagyöngy las-
sú felszívódású szénhid-
rátokat tartalmaz, hosszú 
időn át tartó teltségérze-
tet ad. Magas rosttartalmá-
nak köszönhetően segíti az 
emésztést.

Az amaránt salakta-
lanító, emésztésserken-
tő rostanyagokat, csonto-
zatot erősítő kalciumot, 
vérképző vasat, az izom-
működést és a zsírégetést 
segítő magnéziumot tar-
talmaz. A linolsav előse-
gíti a koleszterinszint ala-
csonyan tartását.

A hajdina tisztítja és erő-
síti a beleket, így kitűnő táp-
lálék a fogyókúra ideje alatt. 
Méregteleníti és regenerálja 
a testet. Fiatal hajtása kiváló 
klorofillforrás, ezért csíráz-
tatni is érdemes.

A köles káliumtartalmá-
ból adódóan vízhajtó hatású, 
így segít karcsúsodni. Rost-
tartalma révén megköny-
nyíti az emésztést, kiváló-
an lúgosít.

A berber eredetű kusz-
kuszból az arabok változa-
tosan fűszerezett ételeket 
állítottak elő. Kiváló alap-
anyag zöldséges ételekhez, 
saláta mellé, de akár édes-
séghez is.

(Forrás: femina.hu)

Egészséges köretek 
burgonya és rizs helyett

Egyre gyakoribb a zöld hályog
Egyre gyakoribb a zöld 

hályog (glaukóma), ami egy ész-
revétlenül kialakuló betegség, 
így esetében a szűrővizsgálat 
végzése kiemelten fontos. 45-50 
éves kor felett évente szüksé-
ges a szűrővizsgálat. Glaukó-
ma esetén a szemnyomás meg-
emelkedik, a szemgolyók kerin-
gése közötti egyensúly meg-
bomlik. A betegség lassan ala-
kul ki és legtöbbször nem okoz 

fájdalmat, így 
nagyjából tünet-
mentes. De ha a 
beteg látótér-
kiesést tapasz-
tal, akkor visz-
szafordíthatat-
lan állapotába fejlődött a kór. 
A zöld hályognak van egy rit-
kább változata is, a glaukómás 
roham, amely akkor alakul ki, 
ha a beteg szemnyomása az 

átlagosnak a háromszorosára 
emelkedik. Ez inkább az időse-
ket érinti, nagy fájdalommal jár 
és helyrehozhatatlan károsodá-
sokat okozhat a látóidegben.
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„Az egészségesebb lakosságért”
„A lakosság lelki egészségéért”

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: 8.00-17.00, Szerda: 8.00-18.00, 
Kedd, Csütörtök: 9.00-17.00, Péntek: 8.00-13.00
Telefon: 06-25-550-164
www.pantaleon.hu
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Mentális egészségfejlesztés
- mentálhigiénes segítő beszélgetés,
- pszichoterápia
- életkészség tréning
- kiégés prevenció
- önsegítő csoport beteg családtaggal élők számára
- szülők klubja/ egyedülálló szülők klubja
- veszteség és gyászkezelő csoport
- önismereti csoport serdülőknek
- „üres fészek” klub
- asszertivitás tréning
- dohányzásról való leszokást támogató tréning
- problémamegoldó tréning

Étrendi tanácsok

Szűrőprogramok
- Összetett szűrés
- Légzőszervi (COPD) szűrés

Mozgásprogramok
- Nordic walking
- Gerinctorna, gátizom-torna

Boka Kar Index mérés

Betegklubok
- Szív- és érrendszeri betegeknek
- Cukorbetegeknek
- Alkoholproblémákkal küzdőknek

Felnőtt alapszintű újraélesztő tanfolyam
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Érdeklődés és bejelentkezés:
06-30/474-0486 • 06-25/406-087

2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 15. fszt. 1.
dr. Gergely Gyöngyi
bőrgyógyász, kozmetológus szakfőorvos

Ajándék-
utalvány
kapható!

ORVOS ESZTÉTIKAI 
SZAKRENDELÉS
– Hialuronsavas arc és- ajakformálás, testkezelések
– Botox kezelés
      – arcon
      – fokozott hónalji izzadás megoldása
– Orvosi hámlasztás: pigmentfoltok, ráncok, hegek
   kezelése, bőrfiatalítás
– Lézeres, rádiófrekvenciás, IPL- és SHR-kezelések
      – bőrnövedékek eltávolítása
         (előzetes dermatoszkópos vizsgálat után)
      – arcfeszesítés, alakformálás
      – ráncok, hegek, striák kezelése
      – tartós szőrtelenítés
      – arci értágulatok és seprűvénák lézeres
         kezelése vagy eltüntetése
– Arc- és testkontúr javítás FTC szálakkal
   (felszívódó biológiai szálak)
– Orvosi mezoterápia arcon és testen: bőrminőség
   javítás, toka kezelés, cellulit és helyi zsírpárnák
   megoldása stb.

– Hialuronsavas arc- és ajakformálás, testkezelések
– Botox kezelés
      – arcon
      – fokozott hónalji izzadás megoldása
– Orvosi hámlasztás: pigmentfoltok, ráncok, hegek
   kezelése, bőrfiatalítás
– Lézeres, rádiófrekvenciás, IPL- és SHR-kezelések
      – bőrnövedékek eltávolítása
         (előzetes dermatoszkópos vizsgálat után)
      – arcfeszesítés, alakformálás
      – ráncok, hegek, striák kezelése
      – tartós szőrtelenítés
      – arci értágulatok és seprűvénák lézeres
         kezelése vagy eltüntetése
– Arc- és testkontúr javítás FTC szálakkal
   (felszívódó biológiai szálak)
– Orvosi mezoterápia arcon és testen: bőrminőség
   javítás, toka kezelés, cellulit és helyi zsírpárnák
   megoldása stb.

Szeretettel várja régi és
leendo új pácienseit.

Dr. Al-Sheraji Mohamed
általános és plasztikai

sebész foorvos

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELO 
Dunaújváros, Dózsa György út 64. fsz. 3.

Bejelentkezés:     06-25-74-74-74      06-70-562-8230       s.sebeszet@gmail.com
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  A kora tavaszi napok-
ban sokan bágyadtak, alu-
székonyak, az emberek fej-
fájásról, szédülésről, ingerlé-
kenységről panaszkodnak. 

A tavaszi fáradtság nem 
betegség, hanem a szer-
vezet normális reakciója, 
amikor a téli üzemmódról 
tavaszira vált át. A fáradt-
ságérzet kialakulását első-
sorban a hormonháztartá-
sunkban lezajló folyamatok 
okozzák, mégpedig az „alvá-
si hormon”, a melatonin és a 
„boldogsághormon”, a sze-
rotonin szintjének szezoná-

lis ingadozása. A tél hosszú 
szürkesége után jelentős sze-
rotoninhiány alakul ki szer-
vezetünkben, amely a tavaszi 
napsütés hatására, csak las-
san és fokozatosan pótlódik. 
A téli táplálkozás általában 
zsírban gazdag és kalória-
dús, kevesebb friss gyümöl-
csöt és zöldségfélét fogyasz-
tunk, így előbb utóbb ásvá-
nyi só- és vitaminhiány ala-
kul ki.

A tavaszi fáradtság némi 
életmód változtatással meg-
előzhetjük, jelentősen mér-
sékelhetjük tüneteit. Mozog-

junk minél többet a napfé-
nyes szabadban, friss leve-
gőn. Sétáljunk, kocog-
junk, fussunk, kerékpároz-
zunk, ki-ki kedve, kora és 
vérmérséklete szerint. Vál-
toztassunk étkezési szo-
kásainkon. Javasolt a napi 
többszöri, kisebb mennyi-
ségű étkezés, így a szerve-
zet energiaellátása egyenle-
tes lesz. Fogyasszunk minél 
több gyümölcsöt, zöldség-
félét, tejet és tejterméket. 
Vegyünk magunkhoz a meg-
szokottnál még több folya-
dékot: legalább 1,5-2 liter-

nyit ásványvíz, gyümölcs- és 
zöldséglé formájában. Kád-
fürdőzés helyett zuhanyoz-
zunk. A reggeli váltózuhany 
segítségével egész nap fris-
sek maradhatunk. 

A test mellett ápoljuk lel-
künket is, gondolkozzunk 
pozitívan. Ne keltsünk, de 
kerüljük a felesleges konf-
liktusokat. 

(Forrás: webbeteg.hu)

A tavaszi fáradtság okai és megelőzése
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Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg az ország 
egyik legjelentősebb beruházója, az abroncsipar 7. legnagyobb 
globális szereplője. Az immár 885 millió euró összértékű 
beruházásból, az ország közepén épült fel a világ egyik 
legkorszerűbb abroncsgyára, amelynek már a harmadik 
egysége is felépült.

A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 270 000 Ft átlagkereset (próbaidő után) + juttatások,
•  pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
•  a törvényi előírtnál 10%-kal magasabb műszakpótlék (40% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondícionált buszjáratok 60 km-es körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből),
•   kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•   ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a 
munka@hankooktire.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook 
tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a meg-
pályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti 
a www.hankooktire.com/hu weboldalon. 
További információ a 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent
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Létesítményüzemeltetési piacon meghatározó szerepet betöltő
Részvénytársaság dunaújvárosi csapatába

kollégákat keres, dunaújvárosi munkavégzésre, normál munkaidőbe.
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- Hosszú távú, stabil munkalehetőség, biztos nagyvállalati háttér
- Versenyképes fizetés

- Béren kívüli juttatások, cafetéria, munkaruha, védőfelszerelés
és szerszámok biztosítása

Szakmai önéletrajzát a nettó bérigény megjelölésével a következő email címre várjuk:

weiter.zoltan@uniszol.hu
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Az üzemeltetett épületek szak-
ipari-, elektromos- és gépészeti 
karbantartása; javítás, hibaelhárítás.
Kisebb szakipari, gépészeti és 
elektromos kivitelezési munkák 
elvégzése.
Elvégzett munkák dokumentálása, 
munkalapok vezetése, napi jelentés.
Ügyeleti szolgálat ellátása.

Villanyszerelő végzettség
Legalább 3 éves karbantartási 
vagy kivitelezési munkákban 
szerzett tapasztalat
Önálló, megbízható és pontos 
munkavégzés, jó kommuniká-
ciós képesség
Dunaújvárosi vagy Dunaújváros 
környéki lakóhely

Feladatok: Elvárások:

Amit kínálunk:

VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓ

Vezetői jártasság
Angol nyelv ismerete

Dunaújváros

Önéletrajzát nettó bérigény megjelölésével a következő email címre várjuk:
allas@uniszol.hu
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Létesítményüzemeltetési piacon meghatározó szerepet betöltő
Részvénytársaság dunaújvárosi csapatába

kollégákat keres, dunaújvárosi munkavégzésre, normál munkaidőbe.
MŰSZAKI VEZETŐ

A létesítmények és az infrastruktúra műszaki üzemeltetésének és 
karbantartásának biztosítása, irányítása, teljes körű műszaki felügyelete. 

Karbantartások és javítási munkálatok koordinálása, karbantartók 
munkájának felügyelete. Folyamatos kapcsolattartás külső partnerekkel, 
hatóságokkal, alvállalkozók versenyeztetése, szerződések átvizsgálása, 

energiamenedzsment. A vonatkozó jogszabályi előírások betartatása.

Gépészmérnök vagy villamosmérnök végzettség  
Minimum 3 év üzemeltetés-, karbantartás, vagy 

kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalat 
Jó problémamegoldó képesség

Hosszú távú, stabil munkalehetőség, biztos nagyvállalati háttér
Versenyképes fizetés

Béren kívüli juttatások: cafeteria, munkába járás támogatása

Feladatok:

Elvárások:

Munkavégzés helye:

Amit kínálunk:

Előnyt jelent:

Szigetszentmiklósra és Dunavarsányba 
azonnali kezdéssel keresünk 

Operátorokat az alábbi pozíciókra:
· fröccsöntő operátor
· lámpaszerelő gépkezelő
· gyártósori operátor

Amit ajánlunk:
· folyamatos munkalehetőség
· versenyképes fizetés
· béren kívüli juttatások
·  szálláslehetőség  

(korlátozott számban)
· buszjárat

Folyamatos 12 órás műszakrend,
3 nap munka, 3 nap pihenővel.

Fényképes önéletrajzát az
erdeklodes@termelestamogatas.hu

címre várjuk, melyre levélben vagy 
telefonon visszajelzünk.

Dunavarsányba azonnali 
kezdéssel keresünk

Folyamatos 12 órás műszakrend, 
3 nap munka 3 nap pihenővel.

Fényképes önéletrajzát az 
erdeklodes@termelestamogatas.hu 
címre várjuk, melyre levélben vagy 

telefonon visszajelzünk.

OPERÁTOROKAT

• folyamatos munkalehetőség
• versenyképes fizetés
• béren kívüli juttatások
• szálláslehetőség 
  (korlátozott számban)
• b uszjárat

Amit ajánlunk:

 Dunavarsányba keresünk  
megbízható dolgozókat az alábbi 

munkakörbe:

- gyártósori operátor
- minőségellenőr

40.000 Ft belépési bónusz  
minden új dolgozónak!

Amit ajánlunk:
-  folyamatos munkalehetőség  

12 órában
- 3 nap munka 3 nap pihenő
- ingyenes buszjárat
- versenyképes fizetés:
- 160-200 ezer nettó fizetés
- 30.500 kafetéria

jelentkezni lehet az 
erdeklodes@termelestamogatas.hu  

emailcímen.
Amint lehet felvesszük Önnel  

a kapcsolatot, hogy tájékoztathassuk  
a munka további részleteiről.

24
61

24

Jelentkezni és érdeklődni: a 25/584-
131-es telefonszámon vagy személyesen 

a Dunaferr Labor Nonprofit Kft-nél 
Vasmű tér 1-3. fsz. 17.sz. irodában  

(Humán Intézet) munkanapokon  
800  és 1100  között.

Dunaferr Labor 
Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. 

( Ny.sz: 6440-2/2001. ) 
szakembereket keres az alábbi 

munkakörökbe:Lakatos
Forgácsoló
Elektrikus
Villanyszerelő
Daruvezető
Csőszerelő

Dunaferr Labor Munkaerőkölcsönző 
Nonprofit Kft. szakembereket keres az 

alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni: az info@dmg.hu címre 
küldött önéletrajzzal, vagy 

személyesen a Vasmű tér 1-3. fsz.
(volt Humán Intézet)

munkanapokon 800 és 1100 között.
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• Csőszerelő
• Forgácsoló
• Gépmester
• Hegesztő
• Kormányos
• Kőműves
• Lakatos
• Motorszerelő
• Öntő-formázó
• Pályamunkás

KVJ MŰVEK ZRT.
24 éve működő magyar tulajdonú 

autóipari beszállító vállalat
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GÉPKEZELŐ
TARGONCA-

VEZETŐ
GÉPBEÁLLÍTÓ

TAKARÍTÓ

Több munkakörbe 
keres munkatársakat:

Jelentkezés:
KVJ MŰVEK ZRT.

H-2421 Nagyvenyim, 
KVJ Művek út 2.

Tel.: +36 25 259 450/102
Fax: +36 25 259 442

t.varga@kvjmuvek.hu
www.kvjmuvek.hu

Amit kínálunk: 
• Cafetéria juttatás

• Hosszú távú munkalehetőség, 
biztos háttérrel

• Munkaruha biztosítása

26
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04Fényképes önéletrajzokat az 
info@clasman.hu e-mail címre 

kérjük megküldeni. 
További információ: clasman.hu

Pályázati
ügyintéző,

Technológiai csőszerelésben,
géptelepítésben és acélszerkezet

gyártás-szerelésben jártas

Minőségellenőr
Projektmenedzser

gyakorlattal rendelkező

AWI hegesztő
Szerkezetlakatos

Technológiai
csőszerelő

munkakörbe várjuk a jelentkezőket.

A Pálhalmai Agrospeciál Kft.
felvételt hirdet

 

 

Jelentkezni 7-15 óra között a 25/531-177 
telefonszámon lehet.
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állattartó telepekre 

és 
továbbá ipari mosodába 

munkakörökbe. 

csőszerelő,
mg-i gépszerelő,
mg-i gépkezelő,

Feltétel: büntetlen előélet, szakirányú végzettség. 

állattartó telepekre 
műszakvezető 

és éjjeliőr, 
továbbá ipari mosodába 
kazánkezelő-
karbantartó

munkakörökbe. 

A Duna-Via Építőipari Kft.
munkatársakat keres

az alábbi munkakörökre:

földmunkagép
kezelő
kőműves
A hirdetésre jelentkezni

- munkanapokon 8 és 18 óra között -
az alábbi számon lehet:

+36 30 946-1424
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D-Ferró Manufaktúra Kft.

Lakatos, 
CO hegeszto

szakemberek 
jelentkezését várjuk.

Hosszú távú 
munkalehetoség!

1800 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056
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Állás



Te l e f o n :  0 6 - 3 0 / 8 5 0 - 8 0 0 0

Belvárosban, földszinti, 9 nm-es üzlet  ............................. 2,69 MFt

Március 15. téren, I. emeleti, 2 szobás
Kisapostagon, 1,5 szobás, gázfűtéses kis házikó
Kalamár utcában, földszinti, felújítandó 1 szobás

 

..............................

..............

.......................................... 5,9 MFt
10,5 MFt

4,9 MFt
4,1 MFt

...............
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KÉSZPÉNZES VÉTELRE LAKÁST, HÁZAT KERESEK!

Baracsi Szabadidő parknál, 
2 szobás, összkomfortos téglaház

2019. március 14. 9

INGATLAN

Eladó kertvárosban sorházi családi ház. 
Irányár: 18.850.000 Ft Tel: 06-20/519-
0232.

*69823*

Kert félkész házzal eladó, kiadó a régi Vásár 
térnél. Tel.: 06-70/907-2489.

*68925*

165 nm-es, ipari csarnok eladó Dunaúj-
városban, Dobó István út végén. Tel.: 06-
30/956-5602.

*68938*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Apostag központjában kétszobás, össz-
komfortos ház melléképületekkel eladó. I.á: 
9,5MFt. Tel.: 06-70/231-5295.

*64906*

Baracs-Apátszálláson kétszobás, felújí-
tott családi ház eladó, vagy városi lakásra 
cseréhető (Béke városrész és Római kizár-
va). Tel.: 06-20/5972-346.

*60018*

Baracson családi ház eladó. Érdeklődni 
minden nap: 06-30/52-35-382.

*69224*

Családi ház eladó Újtelepen, 200 
négyzetöles telkes, kétszintes, 140 nm-es 
beépített rész+erkély+pincék+melléképület
ek. I.á.: 30 MFt. Tel.: 06-25/285-116 (üze-
netrögzítős), 06-20/931-0674.

*65782*

Daruszentmiklóson 102,5 nm-es, három-
szobás, szuterénes családi ház eladó. I.á.: 
11 MFt. Vagy dunaújvárosira cserélném. 
Tel.: 06-20/278-2274.

*68978*

Dunaújvárosban panorámás, igényes, víz-
parti, nagy családi ház két garázzsal eladó. 
Tel.: 06-20/989-3851.

*67003*

Kétszobás ház nagy konyhával, nagy fürdő-
szobával, előszobával, terasszal, nyári kony-
hával, kamrával, több melléképülettel eladó 
600 öles telken, vagy dunaújvárosi másfél 
szobás lakásra cserélhető (akár lelakott is 
lehet). Mélykút, Iskola u. 40. sz. alatt meg-
tekinthető. Tel.: 06-20/216-3471.

*69152*

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

*66664*

LAKÁSELADÁS

Batsányi utcában kétszoba+étkezős, ma-
gasföldszinti téglalakás eladó. Tel.: 06-
30/628-0836.

*69832*

Belváros legszebb utcájában, 50 nm-es, 2 
szobás, felújított, földszinti téglalakás eladó. 
Érd.: 06-20/9553-749.

*69747*

Belvárosban, dunai panorámás, 4 
szobás, tetőtér galériával, légkondival 
19 MFt-ért alku nélkül eladó. Érd.: 06-
30/633-1039.

*66246*

ÉPÍTÉSI TELEK

Rácalmáson, a Venyimi úton építési telkek 
eladók. Érd.: 06-30/351-2206.

*53954*

Rácalmáson (Kulcs felé eső részén), 
összközműves, építési telek eladó. 
Érd.:06-20/9214-917.

*65833*

Táborálláson, kis méretű építési telek el-
adó. Gáz, víz van. Tel.:06-30/841-5591.

*32966*

FÖLD, KERT

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

*65947*

Dunaújvárosban, régi vásártérhez kö-
zel, 1287m2 zártkerti ingatlan eladó 
vagy művelésre kiadó. Tel:06-20-529-
1181,06-20-617-8574.

*69843*

Kulcson, Tavasz utcában, zártkert komfor-
tos kis házzal eladó. I.ár: 3,5MFt. Érd.: 06-
20/917-0245.

*66471*

Nagyvenyimen 795 nm-es kert eladó. 18 
nm-es tároló, pincével, fúrt kúttal, villannyal. 
Tel.: 06-30/9397-115.

*69188*

6-os út és a vasút között, 800 négyszögöl, 
dupla széles zártkert eladó. Tel.:06-30/768-
3140.

*64353*

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Kulcson, 6-os úthoz közel, 811 nm-es zárt-
kert eladó kis házzal teljes felszereléssel. 
Tel.: 06-30/471-9599.

*65776*

Mezőfalván szigetelt, zártkerti ház tetőtér 
beépítéssel, hideg-meleg vizes fürdőszo-
bával, gyümölcsfákkal, szőlővel eladó. Ár: 
3MFt. Tel.: 06-20/3314-888.

*62257*

GARÁZS

Garázs eladó a Volán telepen. I.á.: 1,3 MFt. 
Tel.: 06-70/907-2489.

*68923*

ÜZLET, IRODA

Melegkonyha, 70 m2-es bérleti joga Duna-
újvárosban (csak kiszállításra) eladó. Tiszta, 
pályáztatható céggel, teljes eszköz parkkal, 
tgk.-val, engedélyekkel (HACCP-is), áru-
készlettel, igény szerint a jelenlegi élelmi-
szeripari tevékenység is folytatható, meg-
rendelőkkel és beszállítókkal. Alkalmas me-
nüfőzésre vagy pizza, hamburger, gyros, 
frissensültek készítésére-kiszállítására, de 
akár hidegkonyhai tevékenységre is. Kizá-
rólag egyben eladó. Beszámítás, csere, hi-
tel nincs! Esetleg üzlettárs, aktív részvétel-
lel szóba jöhet. I.ár.: 8 millió Ft. További in-
formáció személyesen, telefonos egyeztetés 
után: 06/30-236-2000.

*63944*

GÉP- SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO he-
gesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.:06-70/624-5475.

*64301*

JÁRMÛ

Autómata sebességváltós Chrysler Ne-
on Lx 2003-as, 960e Ft-ért eladó. Tel.: 06-
20/3235-109.

*68370*

Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777.

*66586*

Régi motorkerékpárokat, Velorexet vásá-
rolnék gyűjteményembe. Tel.:06-30/950-
9170.

*69831*

Deák Ferenc utcában, 4. emeleti, 1 +3 fél-
szobás, 60 nm-es lakás, teljesen felújítva, 
klímával eladó. Tel.: 06-25/745-129, 06-
30/356-4102.

*65816*

Dunaújvárosban, Deák Ferenc utcában 
1+3 félszobás lakás eladó. Szigetelt, új nyí-
lászárók, redőny, riasztó, lépcsőház tiszta, 
csendes, beépített bútorok, és egyéb felsze-
relések vannak. Tel.: 06-20/364-1090.

*66932*

Dunaújvárosban, Fáklya utcában, 4 eme-
letes épületben, 1,5 szobás lakás eladó.  
Érd.: 06-30/768-3140.

*64351*

Erkel kerti, kétszobás, 3. emeleti tégla la-
kás magánszemélynek eladó. I.á.: 13,9 MFt. 
Tel.: 06-70/433-1312.

*66468*

Erkel-kerti, külön bejáratú, kétszobás tég-
lalakás eladó. Felújítandó, használt bútorok-
kal. Á: 15 MFt. Érd.: 06-30/520-3808.

*69230*

Fáy úton 1,5 szobás, azonnal beköltözhető 
4. emeleti, átlagos állapotú lakás eladó. I.á.: 
9,8MFt. Tel.: 06-30/956-3213.

*69738*

Gagarin téren téglaépületben kétszobás, 
53 nm-es, 2. emeleti lakás eladó, lift is van. 
Tel.: 06-20/297-7976, 06-30/633-3133.

*61081*

LAKÁSCSERE

Önkormányzati 1 szobás lakást cse-
rélnék önkormányzati 1,5 szobás lakás-
ra. Érd.: 06-30/613-7643.

*68694*

LAKÁSKERESÉS

Eladó másfél-kétszobás lakást keresek. 
Római körút előnyben. Tel.: 06-30/628-
0836.

*69835*

AUTÓ

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

*55683*

ÁLLÁS

A Dutex Kft. (patyolat) betanított munká-
ra női munkaerőt keres. Jelentkezni sze-
mélyesen: 8-12 óráig (Dunaújváros, Guten-
berg köz 2.)

*69542*

Azonnali kezdéssel szakképzett vil-
lanyszerelőt felveszek. Érd.: 06-
70/340-5905.

*26265*

Belföldi fuvarozásra, nyerges szerelvény-
re gépkocsivezetőt keresek, napi díjas el-
számolásra. Tel.:06-30/9380-720 Totya 
Trans Kft.

*69830*

C, E kategóriával és GKI-kártyával rendelke-
ző teherautóvezetőt keresünk belföldi mun-
kára. Tel.: 06-30/9566-803.

*64236*
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Kiemelt eladó ingatlanjaink: Jó vétel, jó áron!
 

 
 

 
 

Tel.: 06-70/338-64-42,  06-70/698-51-65

OTP INGATLANPONT 

8.400.000 Ft
12.500.000 Ft
12.690.000 Ft
13.800.000 Ft
21.400.000 Ft

Dújv. Belváros 1 szobás tetőtéri, erkélyes, jó állapotú
Dújv. Barátság városrész 2 + fél szobás, jó állapotú
Dújv. Béke városrész 2 szobás, igényesen felújított
Dújv. Barátság városrész 2 + fél szobás, erkélyes, átlagos állapotú
Dújv. Belváros 3 szobás földszinti, felújított

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000 24
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Béke téren 2 szobás
APARTMANOK 
kedvező áron kiadók

Érdeklődni: hétköznap 
8-15 óra között a

70/3206439 tel. számon.
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012400 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                                                                             tFM 3.4
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 KÉSZÍTÉSE 

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk  
ügyfeleink részére!

Képek, leírások itt: www.ihs.lc.hu

06-30-8678-662

06-30-867-8641
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LAKÁSOK: 
Szórádban 53 m2, 2 szobás panel 
Fáy-ban 52 m2, 2 szobás panel 
Baloghban 54 m2, 2 szobás tégla 
Martinovicsban 2 szobás, fsz-i panel 
CSALÁDI HÁZAK: 
Venyim 63 m2, 2 szoba tégla 
Venyim 195 m2, 5 szobás tégla
Venyim 130 m2, 3 szintes tégla 
Szalkszentm. 98 m2, 5 szobás tégla 
Szalkszentm. 100 m2, 3 szobás tégla 
Baracs 140 m2,  3 szoba+nappali tégla
Darusztm. 70 m2, 2 szobás vegyes fal  
Darusztm. 100 m2, 4 szobás, telek 9000 m2

Darusztm. 90 m2, 3 szobás, telek 2042 m2 
D.földvár 100 m2, 3 szobás, telek 2500 m2 
Perkáta 270 m2, 4 szobás, telek 1300 m2 
Adony 68 m2, 2 szobás, telek 1490 m2 
Mezőf.-Szőlőhegy 90 m2,  4 szobás tégla 
Mezőfalva 180 m2, 3 szobás, telek 2200 m2 
Apostag 140 m2,  5 szobás, telek 1700 m2  
ÜZLETEK: 
Dújv., Vasmű út végén 114 m2  panel 
Dújv., belváros 138 m2-es tégla   
Dújv., 500 m2-es  panel  
N.venyimen 40 m2 tégla 
Technikum 72 m2 tégla  
Dújv., panzió+étterem 520 m2 
TÁROLÓ: Dújv., belváros panel 23 m2  
NYARALÓK:
Baracs 40 m2 ház, telek 750 m2  
Kulcs 32 m2 ház, telek 820 m2  
Kulcson 20 m2 ház, telek 800 m2  
ÉP.TELKEK: 
Dújv., Császártanya 2300 m2 
Kulcs 1095 m2  
Dújv., Észak - 1780 m2

Rácalmás - 720 m2   
IPARI ING: 517 m2 telek 2997m2  
KIADÓ LAKÁS:
Weineren 1+étkezős, 35 m2 

12 MFt
12,4 MFt

15 MFt
12,250 MFt

 
11 MFt
23 MFt
29 MFt

12,5 MFt
6 MFt

35 MFt
3,9 MFt
7,5 MFt
6,5 MFt
8,9 MFt
 27 MFt
12 MFt

 4,1 MFt 
 16,5 MFt

17 MFt

25 MFt
30 MFt
39 MFt
12 MFt

17,5 MFt
 68 MFt

1,45 MFt

 3 MFt
5 MFt

3,5 MFt

3 MFt
 1,65 MFt

 4 MFt
5  MFt

  75 MFt

 60 EFt/hó

LAKÁSOK:
Barátságban 2 szobás 54 m2 tégla 
Bocskaiban szépen felújított, 30 m2 tégla 
Kossuthban 3. em., 1 szobás tégla 
Békében 1 szoba, étkezős +garázs 
CSALÁDI HÁZ+TELEK:
Perkátán 6 szobás családi ház  
Venyimen 3 szintes, 6 szobás cs.ház
Dújv.-ban hétvégi ház  
Dújv.-ban 3 szintes 10+3 szobás ház
Szőlőhegyen 2 lakrészes téglaház
ÜZLET: Nagyvenyimen kiadó 245 m2 

13,5MFt
11 MFt

10,5 MFt
11,8 MFt

27,2 MFt
 47 MFt
5,2 MFt
  59 MFt
4,1 MFt

250 eFt/hó

Vasbeton előregyártó üzembe 
szakirányú végzettséggel rendelkező, 

építőiparban jártas MŰVEZETŐT és 
épíTésVEZETŐT keresünk.
Tel.: 06-70/336-2200 24
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Magas kereseti lehetőség! Heti fizetés!

06-70/426-8802
Érdeklődni hétköznap 6-14 óráig:

Vaskötözésben, zsaluzásban
jártas munkaerőt keresünk

Dunaújváros területére.

Ár: 10.3 MFt 2
6

7
5

7
6

ELADÓ

Érd.: 06-30/867-8641

Kossuth L. u.-ban, 3. emeleti, 1 szobás 
felújítandó tégla lakás.

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

*45302*

ALBÉRLET

Belvárosi, 80 nm-es, erkélyes, bútorozott, 
felszerelt lakás kiadó. 100eFt+adó+rezsi/
hó. Kéthavi kaució szükséges. Tel.: 06-
30/859-1823.

*65942*

Garzon lakás kiadó. Tel.: 06-30/244-7867.
*58449*
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Személyautók, kisbuszok,  
kisteherautók kölcsönzése. 

Dújv., Vasmű út 17. • 06-20/9-384-108

KIS AUTÓKÖLCSÖNZŐ
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Jó kereseti lehetőséggel
munkatársakat keresek

Rácalmáson történő
munkavégzés, hosszú távú,

biztos jövedelem.

26
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+36-30/217-7351

RAKLAPGYÁRTÓ
betanított munkára.

Autóvillamossági
szerelőt

felveszünk.

26
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Tel.: 06-20/9269-618

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 33 000 példányban                           AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB
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Dunaújvárosi építőipari vállalkozás keres 
szakembereket, kőműves, ács és segédmun-
kás munkakörbe. Tel.: 06-20/546-1428.

*66432*

Dunaújvárosi sörözőbe gyakorlott pultos 
hölgyet keresek. Tel.: 06-70/386-7896.

*61258*

Dunaújvárosi telephelyű hullámkarton fel-
dolgozó cég, műszaki végzettségű techni-
kus vagy mérnök kollégákat keres papíripa-
ri feldolgozó gépekre, gépvezetői munkakör-
be. Csak fényképes önéletrajzokat küldjenek 
a munkatars@hullampack.hu e-mail címre.

*69541*

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. 
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, 
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 06-
70/600-9021 -JOBmotive Kft.-

*69854*

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. Amit bizto-
sítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazautazási tá-
mogatás, bérelőleg. Tel.: 06-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

*69862*

Hegeszteni tudó lakatosokat, hegesz-
tőket, csőszerelőket keresünk egymű-
szakos munkarendbe, karbantartóként, 
kiemelkedően jó fizetéssel dunaújváro-
si munkahelyre. Jelentkezni lehet.: 06-
20/989-3851, 06-30/892-5331.

*68912*

Herceghalmi Tesco logisztikai központi 
raktárunkba békás és gépes komissiózó-
kat keresünk azonnali kezdéssel 12 órás 
munkarendbe. Amit kínálunk: versenyké-
pes jövedelem, munkába járáshoz céges 
buszjárat, illetve vidékieknek ingyenes 
szállás, egy hónapos munkaviszony után 
targoncás jogosítvány megszerzését tá-
mogatjuk. Targoncás jogosítvány feltétel. 
Érdeklődni 8-15 óráig: 06-30/398-1495, 
06-70/318-5386.

*69691*

Hévízi étterembe munkájára igényes 
szakácsot és pincért felveszek. Lakha-
tás megoldható. Rumi Anikó Tel.:+36-
30/605-2963.

*69821*

Hosszú távú munkára keresünk 
rádiótávvezérelt híddarura, bakdarura jogo-
sítvánnyal rendelkező szakembereket. Tel.: 
06-25/555-424, 06-70/336-2200.

*53528*

ISD Dunaferr Zrt. területére villamos 
karbantartási munkákra villanyszere-
lőket keresünk állandó délelőttös mun-
karendbe. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal az elcomp-bt@invitel.hu 
e-mail címen, illetve érdeklődni a +36-
20/228-2835 telefonszámon lehet. Pá-
lyakezdők és aktív nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk.

*69271*

Keressük hegesztés és forgácsolás-
technikában jártas férfi kollégánkat ér-
tékesítési munkakörbe. Jelentkezés: 
dunaszerszam@gmail.com

*69948*

Kft. keres Dunaferr Zrt. területén állan-
dó munkahelyre betanított munkásokat, 
villanyszerelőket, lakatosokat. Érd.: 06-
70/459-2555.

*67781*

Munkatársakat keresünk dunaújváros 
és környéki férfiak személyében fém-
ipari munkára, hosszú távú bejelen-
tett munka, havi fizetéssel. Érd.: 06- 
        30/593-9371.

*69922*

OKJ-s középfokú végzettséggel rendelke-
ző gyakornokokat keresünk 22 éves korig 
adminisztrációs munkára. Tel.: 06-70/336-
2200,06-25/555-424.

*53546*

Szakácsot, felszolgálót, konyhalányt kere-
sek akár pályakezdőt is. ahetterem@gmail.
com

*56383*

Szakemberek jelentkezését várjuk csősze-
relő, épületgépész, lakatos, hegesztő mun-
kákra itthoni valamint németországi mun-
kavégzésre. Bérezés telefonos megegyezés 
alapján. Tel.: 06-30/3738-250.

*64152*

Takarítót keresünk a dunaújvárosi 
Intersparba 8 órás bejelentéssel. Tel.: 06-
20/596-5887, 06-20/395-9660.

*65927*

Villanyszerelőt, lakatost, betanított la-
katost felveszünk. Önéletrajzokat vá-
runk: asszisztens.artus@gmail.com 
Tel.: +36-30/485-7690.

*69989*

Virágkötőt keresek. Tel.: 06-20/9537-821.
*64650*

MUNKAHELYET KERES

55 éves hölgy takarítói, árufeltöltői munkát 
vállalna. Tel.: 06-30/867-1446.

*69899*

Cégünk százhalombattai munka-
végzésre bádogos munkakörben, fi-
atal, bármilyen szakmával rendelke-
ző munkavállalókat keres. Betanítás 
megoldott! Információ: 06-30-991-
42-06. Fényképes önéletrajzokat a  
kft.szakipar@gmail.com e-mail címre 
várunk! Panen Kft.

*69884*

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagyar-
óvár és Sopron környéki) autóipari és 
fémipari nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 tele-
fonszámon -JOBmotive Kft.-

*69851*

Dunai hajózási társaság, hosszú távra, ha-
jós végzettséggel munkatársakat keres. Ér-
deklődni munkaidőben a 20/420-9400 te-
lefonszámon vagy az info@kavicsker.hu 
e-mail címen.

*53265*

Dunaújvárosi építőipari vállalkozás ke-
res művezetőt vagy építésvezetőt. Tel.: 
06-20/546-1428.

*66437*

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 33 000 példányban                           AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

Munkatársakat 
keres ipari szennyvízkezelő 

üzemeltetésére
Munkavégzés helye: Dunaújváros

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, és megfelel a fenti 

elvárásoknak, várjuk jelentkezését a 
következő e-mail címre: vsuplicz@korte.hu

Feladatok:
A technológiai és mun-
kavédelmi utasítások 
betartása
Technológiai paramé-
terek felügyelete
Berendezések működ-
tetése, ellenőrzése, 
karbantartása 
Műszaknapló vezetése

Elvárások:
•  Szakmunkás / szak-

közép végzettség
•  Önálló munkavégzés, 

megbízhatóság, 
precizitás

Előnyök:
•  Üzemeltetési, 

karbantartási, kivite-
lezési tapasztalat

•  Vegyipari tapasztalat, 
technikusi végzettség

•  Targonca vezetői 
engedély,  
C kategóriás 
jogosítvány 

Amint kínálunk:
•  Stabil, megbízható 

munkahely
• Cafetéria 
•  Munkahelyre való 

bejárás támogatása a 
Munka Törvényköny-
ve szerint
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Munkatársakat keresünk 
vendéglátásba, az Apostolba.

Pince sor 41.
06-30/204-1093 22
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Érettségizett 35-40 év közötti 
nők jelentkezését várjuk kézzel írt, 

fényképes önéletrajzzal
üzletünkbe. 

Munkatársat
keresünk!

Visus Optika
Dunaújváros, Dózsa György út 40.

26
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Németországi munkára keresünk
hideg és meleg víz szereléshez értő

SZAKEMBEREKET, CSŐSZERELŐKET,
LAKATOSOKAT.

 

Jogosítvány nem hátrány.
Jó kereseti lehetőség.

eucoro@t-online.hu, 06-20/318-8883
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Kovács Építő Kft.

06-30/9709-629

keres dunaújvárosi
építkezésekhez.

2 fő kőművest és
segédmunkást

Heti fizetés!

Alkalmi vendéglátó munkára,
hétvégére munkatársakat

keresünk az Apostolba.
Pince sor 41.

06-30/6364-938 26
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97
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Mettrans Kft.

Tehergépkocsi 
vezetőt keres.

Munkarend: változó
Bérezés: nettó 1500 Ft/óra

Érdeklődni:
+36/20 440-7732

NEHÉZGÉPKEZELŐT
keresünk!

26
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Munkavégzés: Dunaújváros és környéke.

Tel.: 06-30/632-5532

26
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ÁLLÁSHÍRDETÉS
A Keramet Hungary Kft.

VAGONTAKARÍTÓT keres
Munkarend: folyamatos váltóműszak 

Jelentkezni lehet munkanapokon 6 és 15 óra 
között Csizmadia Ferenc (tel.:+36/30-791-4356) 

főművezetőnél

Bérezés:
170 000 Ft alapbér + 50% műszakpótlék 

+ egyéb juttatások: önkéntes nyugdíjpénztár, 
egészségpénztár, étkezési hozzájárulás,

útiköltség térítés.

Jelentkezni lehet, hétköznap 8:00-14:00-ig
a következő telefonszámon:

VÉD-SZ KFT.

26
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51

munkatársat keresünk.
KERTÉSZ

Dunaújvárosi munkahelyre

20/973-4707

Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány

Sifeko kft.
acélszerkezeti 
lakatosokat és 

hegesztőket 
felvesz dunaújvárosi telephelyre.

Hosszú távú munkalehetőség, 
biztos háttér.

Dunaújváros, Neumann János utca 5. 
06-20-942-1105, 06-20-416-3989
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munkatársat keresünk.
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ALKATRÉSZ
BESZERZŐ/
RAKTÁROS

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az

iroda.kgydauto@gmail.com
e-mail címen lehet.

Hamarosan nyíló
autószervizbe

Karbantartáshoz

26
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Tel.: 06-30/9937-176

keresünk hosszú távra,
Dunaújvárosba.

Pályakezdőket is várunk!

villanyszerelő
szakembereket

Acélszerkezet gyártáshoz

26
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Tel.: 06-30/9937-176

előkészítéshez

gépészeket,
géplakatosokat

CO hegesztőket,
lakatosokat,

keresünk
dunaújvárosi munkahelyre.

Pályakezdőket is várunk!

26
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corneruzletvezeto@cornergroup.hu
Érdeklődni:

Belvárosi étterembe

fiatal lendületes
konyhai kisegítő

valamint

szakács
kollégát keresünk.

Dohányboltba
leinformálható kollégát 

keresünk, kiemeltbérezéssel!

Tel.: 06-20/388-2290 23
78
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Borostyán tóth kft.

férfi munkaerőt keres
"B" kategóriás jogosítvány szükséges.
Bérezés: nettó 1100 Ft/óra + juttatások
06-20/510-0503, 06-25/281-324
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Tel.: 06-20/3625-817

keresünk dunaújvárosi és
környéki munkára.

Csőszerelő mellé

BETANÍTOTT MUNKÁST

26
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Dunapack Kft. területére
keresünk

SEGÉD ÉS BETANÍTOTT 

azonnali belépéssel, továbbá 
dunaújvárosi telephelyre

SZERKEZETLAKATOS, 
HEGESZTŐ, VASBETONSZERELŐ

MUNKAERŐT.

Bérezés megegyezés szerint.
06-30/508-7228
06-30/622-7151

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 

MUNKAERŐT

25
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Tel.: 06-25/510-120

Jelentkezni lehet:
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-,

Hőszolgáltató Kft.
Dunaújváros, Építők útja 1.

GÉPJÁRMŰVEZETŐT
keresünk

SZIPPANTÓS AUTÓRA, 
azonnali belépéssel.

B kategóriás jogosítvány előny. 
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Érdeklődni: 
munkanapokon 8-16 óráig

Építőipari Kft. 
munkatársakat keres

munkakörökbe

GÉPI VAKOLÓ,
KŐMŰVES, FESTŐ ÉS 

SEGÉDMUNKÁS

30/939-7218
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Önéletrajzokat az info@clasman.hu
e-mail címre várjuk.

További információ az állásról:
clasman.hu/karrier

Clasman Kft. 
gyakorlattal rendelkező 

építésvezető és

gyártóműi 
művezető 

munkakörbe keresi 
leendő munkatársát.
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Ködi-General Kft. 
kőművest és 

segédmunkást keres
dunaújvárosi és környékbeli munkavégzésre.

Kiemelt bérezés.
Tel.: 06-30/302-2319

keresünk 
KIEMELT BÉREZÉS: 220 e-250 e Ft nettó

Hosszú távú munkalehetőség!
Érd: +36 70/326-5179

FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT

26
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Gyakorlattal rendelkező
gumiszerelők és

gépjárműszerelők
jelentkezését várjuk

Dunaújvárosban működő műhelyünkbe.
Jelentkezés: +36 30 334-8077
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LAKATOSOKAT
keresünk. Kiemelt 

bérezés! Heti fizetés!
Tel.: 06-30/508-3006

23
27
40

jelentkezését várjuk. Kiemelt bérezés! 

+36 70 217 9343

26
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Emelőgépkezelők, 
darukötözők, valamint 

mozdonyirányító segédek
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OKTATÁST VÁLLAL

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

*47487*

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

*85112*

Villanyszerelés, bojler javítás, autószállí-
tás. Garanciával! Érd.: 06-70/330-6582.

*68741*

Villanyszerelő-mester.  
Tel.: 06-30/9731-986.

*04768*

Víz-, fűtésszerelés. Festést, kőművesmun-
kákat vállalunk. Érd.: 06-20/366-7108.

*67334*

Vízvezeték-, fűtésszerelés, javítás. Tel.: 06-
20/312-8422.

*24169*

TÁRSKERESÉS

Laza kapcsolatra vágyó hölgyek hívását vá-
rom 50 éves korig. Érd.:06-30/241-6422.

*68873*

168 cm, 61 éves nő vagyok. Keresek hosszú 
távú komoly kapcsolatot 65 éves korig. Tel.: 
06-20/489-9441.

*61449*

60 éves, átlagos külsejű nő társat keres, 58-
62 év közötti Úr személyében. Kalandot kere-
ső Úrak ne hívjanak! Tel.: 06-20/345-5097.

*68576*

66 éves hölgy keresi párját 65-70 éves úr 
személyében. Kalandorok kíméljenek! Tel.: 
06-20/240-8969.

*65789*

ÁLLAT

Csivava kiskutyák már 30eFt-tól, oltva-fé-
regtelenítve eladók. Tel.:06-30/308-2284.

*69721*

Előnevelt csirke, sárga 420 Ft, master-
kendermagos 425 Ft, húsfehér 465 Ft, házhoz 
szállítva. Tel.:06-20/9391-895, 06-20/5494-822.

*63954*

KACSA-VÁSÁR. Fehér, 3-4kg átlagsúly. 
1790Ft/db. INGYENES szállítás. Rendelés: 
+36-70/776-3007. Ingyen szeretne kacsát? 
www.magyarbaromfifutar.hu

*69825*

Szép tollas, jól tojó tyúkok. Fehér vágni való 
csirkék eladók! 15 db rendelése felett ingyen 
házhoz szállítjuk! Tel: 06-70/ 518- 2121.

*69826*

Tojótyúk eladó nagytestű, vörös, 9 hónapos, 
290-350 Ft/db Baracson. Érd.:06-30/241-7729.

*69258*

VEGYES

Elektromos ágaprító és szobakerékpár 
kedvező áron eladó. Tel.: 06-30/373-5677.

*69366*

Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, 
PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656.

*66394*

Kukorica, búza, árpa, műtrágyaszóró, X tárcsa, 
terménydaráló eladó. Tel.: 06-20/543-6017.

*62584*

Kukorica eladó Dunaújvárosban. 5000 Ft/má-
zsa. Tel.: 06-20/543-4650, 06-20/246-6107.

*63742*

K2500A-s kisteherautó, Renault Thalia sze-
mélygépkocsi, 1900-as évek elejéről vadászbú-
tor, 3db bolti pult eladó. Tel.: 06-70/231-5295.

*64911*

Régi bútorokat, dísztárgyakat, Herendit/
Zsolnayt, festményeket, ezüst tárgyakat, ha-
gyatékot vásárolok. Tel.:06-70/388-1389.

*63538*

Régi bútorokat, festményeket, szent képe-
ket, teljes hagyatékot, régi rádiókat, gramo-
fonokat, hangszereket vennék. ingyenes ki-
szállás. Tel.: 06-30/465-5680.

*56941*

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

*07814*

EGÉSZSÉGÜGY

RÉGISÉG, ÉKSZER

Magas áron vásárolok mindennemű régisé-
get! Apróságtól a bútorig. Díjtalan kiszállás! 
Jakab Dorina Tel.:06-20/365-1042.

*69824*

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

*80674*

Kémény bélelés, felújítás bontás nélkül, garanci-
ával. Cserépkályha forgalmazás, építés, átrakás.
www.szucs.kemenycserepkalyha.hu, 06-70/427-0742

*62510*

Kőműves,  festő és egyéb felújítási munká-
kat vállalok. Tel.: 06-70/882-1160.

*69888*

Kőműves burkolási munkák, fürdőszobák 
felújítása. Tel.: 06-70/357-6188.

*02071*

Lomtalanítás! Bútorait, stb. ingyen elszállí-
tom. Tel.:06-20/9925-838.

*88619*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghá-
lók márciusban 50 %-os kedvezmény-
nyel, nyugdíjasoknak +10 %. Tel.: 06-
20-500-8185.

*66406*

Nyílászárók szigetelése, passzítása. Penész-
mentesítés. Redőnyök, szúnyoghálók, árnyé-
kolók, szalagfüggönyök, harmónikaajtók ké-
szítése, javítása. www.peneszeltavolitasa.hu 
Tel.:06-30/294-6022.

*46224*

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

*69836*

Redőnyök, terasz ponyvafedések, reluxák, 
szalagfüggönyök, szúnyoghálók gyártását, 
javítását vállalom. Tel.:06-30/966-8446.

*46022*

Számítógépjavítás otthonában, hétvégén 
is! Hálózatbeállítás, telepítés, alkatrészcse-
re. Tel.: 06-30-9348-011.

*89145*

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).

*45650*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Árnyékolástechnika: Redőnyök relu-
xák, harmonika ajtók, faredőnyök ké-
szítése javítása! Tel.: 06-70/455-4655.

*69911*

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

*82702*

BALÁZS REDŐNY! Műanyag és fare-
dőnyök, szúnyoghálók készítése, javí-
tása 24 órán belül, hétvégén is. Tel.:06-
70/374-3864.

*69930*

Bontás, építés, térkövezés, kőműves mun-
kák, festés-mázolás, szigetelések kivite-
lezése garanciával. Tel.: 06-20/285-4074.

*58491*

BÚTORSZÁLLÍTÁS-KÖLTÖZTETÉS! Meg-
bízható, pontos, gyors, prezíc munkaerő 
kedvező árfekvésben. Benke János Tel.:06-
20/973-8344.

*66656*

Építőipari vállalkozás kőműves, festő-
mázoló, ács, betonacél szerelő és zsaluzó 
munkát vállal. Tel.: 06-20/546-1428.

*66438*

Ereszcsatorna készítést, kőműves 
munkát, festést és tetőjavítást válla-
lunk rövid határidővel hétvégén is. 06-
70/227-6273, 06-30/900-8159.

*69920*

Fűkaszálást, sövényvágást, favágást 
vállalok rövid határidővel, korrekt áron. 
Tel.: 06-20/352-7789.

*69011*

Gurtni csere, új redőny készítése, fa-
redőny javítás hétvégén is, gyors precíz 
munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-
6273.

*69905*

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS hétvégén is! Nyugdíjasok-
nak kedvezmény. Telefon: 06-20/467-7693.

*64358*
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ASZTALOS	JAVÍTÁSOK!
Zárcsere,	ajtó-ablak	szigetelés,	javítás.

Hőszigetelő	üveg	beépítés.	
Konyhabútor	gyártás,	javítás.

Gázszellőző	kivágás.

06-30/355-7590 16
40
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E-LEARNING!!
www.cityautosiskola.hu
06 (20) 955-9981
Dunaújváros, Dózsa Gy. u . 25/a 

(Bisztróval szemben)

RÉSZLET FIZETÉS!
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ZársZerelés, javítás, 
hevederZárak!

Üzlet: szórád Márton út 6/a
tel.: 06-20/3625-806
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redőny
javítás. Hétvégén is.

06-30/332-6346
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Költöztetés
06-30/877-0488
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Autós - Motoros iskola
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GYORS SZERVIZ!
 Zárszerelés, villanyszerelés garanciával! 

Hevederzárak. 06-20/3477-833
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Duguláselhárítás
bontás nélkül. Garanciával.
Hétvégén és vidékre is!
06-20-9-732-172

Duguláselhárítás
bontás nélkül. Garanciával.
Hétvégén és vidékre is!
06-20-9-732-172Vízszerelés.

17
92

21

16
67

10

Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés!
Duguláselhárítás bontás 

nélkül. Vidékre is.

06-20/417-0224 17
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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
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REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000 24
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REDŐNY DOKTOR!
06-20/3581-708, 06-25/745-379 24

63
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Távirányítók, akkuk, 
töltők, tápegységek,
kábelek, antennák, 

csatlakozók pótlása.
tvelektronika.hu, Dújv., Dózsa 42.

06-25-405-661
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Költöztetés, fuvarozás  
rakodással. Sitt- és  

szemétszállítás bontással.
Tel.: 06-20/310-5326
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GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek javítása, bevizsgálása, 

karbantartása, beüzemelése.
Flexicső, gázcsap cseréje, gázvezeték kiépítése.
06-30/957-3064
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Duguláselhárítás
bontás nélkül,

vízvezeték szerelés is.
Garanciával!

06-20-3625-817 24
82
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06-30/2661-737

KÁRPITOS
Modern és styl bútorok kárpitozása

24
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Redőny akció!
20-40 % kedvezménnyel

hőszigetelt, elektromos redőny, 
reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, 

napellenző gyártása, készítése, 
javítása. Nyugdíjasoknak további 

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció március 01- 31-ig tart.)

06-30/295-6555
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06-30/219-2641
06-30/578-7779

szerelése, telepítése.

Klímák, garázskapuk, 
kapunyitók,

kamerarendszerek
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GRÁNIT 
SÍREMLÉK AKCIÓ
2019. május 31-ig, ill. a készlet erejéig.
Garanciával! Helyi vállalkozástól!

Kétszemélyes síremlék
300 000 Ft-tól

Egyszemélyes síremlék
200 000 Ft-tól

Számos referencia!
Borostyán Tóth Kft.

Dunaújváros, Temető u. 45.
Tel.: 25/281-324, 20/510-0503
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Tóthné Nagy Tímea
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/d. fsz.

06-30/58-23-230
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Szobafestés, mázolás,
burkolás, lakások – házak
teljes felújítása, építése.

Tel.: 06-30/424-6074
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Kovács István e.v.

KONTÉNER SZÁLLÍTÁS
Szemétszállítás.

Sitt, sóder, homok és ömlesztett áru.
Gépi földmunka.

06-30/226-9324

ANDROLÓGIA
UROLÓGIA

magánrendelés
Dunaújváros, dr. SOÓS ZItA
Bejelentkezés: 06-70/4088-763
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FÜL-ORR-GÉGÉSZETI  
magánrendelés, Dújv.

Dr. Vincze Róbert
felnőtt- és gyermek  

fül-orr-gégész szakorvos
Tel.: 06-70/324-9397

Urológiai magánrendelés
Dr. Veszprémi Tibor

Bejelentkezés: 06-30/990-3643 24
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GerincStúdió
 Fáj a háta? Zsibbad a karja, lába?

 Denevérpad a megoldása!

Bejelentkezés és bővebb felvilágosítás:
 06 30 99 55 839, kovesi.edgab@gmail.com

www.editstudio.hu

Denevérpad-
kezelések
tanácsadással
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Dr. Dénes Judit
Fogászati magánrendelés
Rövid határidő, gyors, szakszerű ellátás.

Dújv., Október 23. tér 2.
H., Sze. : 14-18 óráig, Cs.: 9-12 óráig

www.fogorvos.5mp.eu
06-30/252-8656



2019. március 14.12
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Dunaújváros, Magyar utca 42., 
T.: 06-30/677-5082 H–P 9-18 Szo. 9-13

Akciónk 2019. március 16-23-ig illetve a készlet erejéig tart! A képek csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. A változás jogát fenntartjuk! Az akció csak a készleten lévő termékekre vonatkozik!

Fa svédpadló    Fa szalagparketta    Furnérozott fapadló    Laminált padló    Vinil padló    Pvc padló
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március 15-én
ZÁRVA!

Laminált padlóAlaska
szőnyegpadló

Drops 
szőnyegpadló

PVC padló

Közületi padlók

8 mm

10 mm

1890

2490

2790 1290

1190

1590

Ft/m2-től

Ft/m2-től

Ft/m2-től Ft/m2-től

Ft/m2-től

Ft/m2-től
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Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

FEBRUÁRBAN INGYENES  
ESTI FELNŐTTOKTATÁS INDUL!

MUNKA MELLETT VÉGEZHETŐ, HETI 1-2 DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁG!
 Kedvezmények, juttatások
 Diákigazolvány  Családi pótlék, adókedvezmény
 Tanulmányi ösztöndíj  a 2. szakma megszerzése 
 a gyakorlati képzés idejére  is INGYENES 16 éves kortól

Érdeklődni lehet a 25/402-192 telefonszámon  
az iskolatitkár (4) melléken. Jelentkezni személyesen az iskolában 

a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A címen.

Szakközépiskolai képzések 2 év
Feltétel: szakközépiskola (régi szakiskola)  

10. befejezett évfolyam vagy iskolarendszerben szerzett  
OKJ végzettség vagy érettségi bizonyítvány

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

Érettségire épülő képzéseink 
2 év

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

Szakközépiskolai képzés  
1 év

Vendéglátó üzletvezető 54 811 02
Feltétel: szakács, pincér vagy 

cukrász végzettség és 2 év 
vendéglátó szakmai gyakorlat
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Az alkalmak március 21-től 
csütörtökönként délután négy 
órakor kezdődnek.
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Kreatív klub!
a Reménypontban 

Dunaújváros, Bercsényi u. 2. (volt Bánki Iskola)

A részvétel ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Állás-oktatás 
hirdetések
az 1., 8.,9., 10. és 
12. oldalon


