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AUT ÓÜVEG
AUT Ó, MUNKAGÉP, BUSZ, KAMION

06- 30/947-4931 

Casco-s üveg ingyen, olcsóbban
h e lys z í n i  k i s z á l l á s s a l

muk er@t-online.hu www.mukersolt.hu
Nyá mádi István – jav. kárszakértő

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

AKCIÓ!!!
Használt, olcsó, jó minőségű 
LAPTOPOK, Számítógépek, 
Színes TV-k, LCD monitorok, 

PS2, PS3, XBOX360/ONE 
játékok olcsó áron kaphatók.

MAREK
ZÁLOGHÁZ

Záloghitel aranyékszerre 
és műszaki cikkre

Dunaújváros, Dózsa Gy. út 19.
(a GIMNÁZIUM mellett)

Nyitva: hétköznap 9-18 óráig 
szombaton 9-12 óráig

ÚJRA A RÉGI!
TELJESEN ÚJ KOLLEKCIÓ

Február 6-án, hétFőn
NApONTA mEGÚJuLÓ váLASzTÉK!

Mitu extra használtruha: Dunaújváros, Vasmű u. 27. 
nyitva tartás h-P: 8 -18, SZO: zárva

Kövess minket a Facebook-on is: 
www.facebook.com/mituhasznaltruha

MINDEN SZEMÜVEGLENCSE  30% KEDVEZMÉNNYEL!

200 db KERET 50% KEDVEZMÉNNYEL!

KOMPLETT SZEMÜVEG MÁR 9900Ft-tól kapható  

a BEST OPTIKÁBAN!

Az akció február 28-ig tart és más kedvezménnyel nem vonható össze!

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

www.szuperinfo.hu
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Továbbra is várja régi és új 
véradóit a Magyar Vörös-
kereszt Dunaújvárosi Szer-
vezete. Arra kérik a vér-
adóikat, hogy fényképes 
igazolványt vigyenek ma-
gukkal a véradásokra!

Februári időpontok és 
helyszínek:
•  Február 7., kedd 

Mezőfalva, Kinizsi u. 38. 
(Műv. ház) 13.30-15.30

•  Február 9., csütörtök 
Dunaújváros, Vasmű út 
10. (Vérellátó) 8.00-10.00

•  Február 14., kedd 
Dunaújváros, Vasmű 
tér 1. (DV Igazgatóság) 

7.00-10.00 
Perkáta, Szabadság tér 9.  
(Faluház) 13.00-17.00

•  Február 16., csütörtök 
Dunaújváros, Vasmű tér 
1. (ISD Power) 6.30-11.00

•  Február 21., kedd 
Dunaújváros, Vasmű út 
10. (Vérellátó) 8.00-10.00

•  Február 22., szerda 
Adony, Kossuth u. 9.  
(Kistér. Közp.) 
14.00-17.00

•  Február 23., csütörtök 
Dunaújváros, Vasmű tér 
1. (DV Fejl.) 7.00-10.00

•  Február 28., kedd 
Dunaújváros, Agrospecial 
Pálhalma 13.00-15.00

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

e-mail: dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu
Heffler György PLT ingyenes divízió 

igazgató
Felelős kiadó: Kázmér Judit és  

Szabó Ferenc ügyvezető igazgatók
Felelős szerkesztő: Pásztor Ilona
Ügyfélszolgálat: Keresztes Csilla

Reklámtanácsadó: Kegyesné S. Ibolya
Nyomás: Oláh Nyomdaipari Kft.

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

Eljuttatjuk Dunaújváros, minden
postaládájába, ahová ezt lehetővé teszik, 

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

Rácalmás
települések családi házainak 

postaládájába.
Terjeszti: Privát Posta Kft.

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

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, 
melyek valódiságát  

a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal.   

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

Alba Volán Zrt.
Menetrendi tájékoztatás: 
06 (25) 412-711
MÁV információ: 
06-40-49-49-49
DVCSH KFT. Ügyfél- 
szolgálat, hibabejelentés:
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  
Szöveteket telefonszám:  
06 (25) 423-122
ügyeleti telefonszám  
(lift, víz, villany):  
06 (40) 200-201
Intercisa Lakásszövetkezet
Ügyfélszolgálat/hibabe-
jelentés: 06 (25) 510-460
Szent Pantaleon Kórház
Központi telefonszáma: 
06 (25) 550-550 
UPC Antennaügyelet: 1221
DIGI Hibabejelentés: 1272
Polgármesteri Hivatal: 
06 (25) 544-100

KöZérDEKű

VérADÁS

Aktuális
Horváth Zsuzsanna
Ha jól számolom, akkor már a hatodik hete tombol a kőkemény tél. Volt már kopogós hideg, 
hóesés és latyak, és a héten ónos eső is nehezítette napjainkat. A hosszan tartó fagy ellenére 
mégis terjednek a vírusok, ami előtt értetlenül állok. Kissé tanácstalanul szemlélődöm, és véde-
kezésként nem is tudok mást, igyekszem minél több vitamint magamhoz venni.

Országos fecskefelmérés, a fecskefajok védelmében

Gálát rendeznek az óvodákért

  Már most elkezdik 
gyűjteni az adatokat
A fecskék védelméhez elenged-
hetetlen az állományuk ismere-
te. Gyakran csak az adott ház la-
kói tudnak arról, hogy valamelyik 
épületükön fecskepár költ.
A fecskék védelmében adatokat 
gyűjt a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület. A felhí-
vásuk értelmében szeretnék feltér-
képezni a hazai állományt. Ezért 
kérik, hogy már akkor gyűjtsünk 

adatokat, amikor ma-
daraink még az afrikai 
szavannák fölött rovar-
ásznak. Külön figyelmet ér-
demelnek azok az adatok, ame-
lyek nem „otthoni fecskék”, ilye-
nek például az iskolába, munká-
ba jövet, menet észlelt fészkek. A 
cél az, hogy minél több fészke-
lő helyet megismerjünk, te-
hát érdemes gyűjteni ezeket 
a nem lakóházi adatokat 
is. Az adatokat egyelőre a 
Móricz iskolások gyűjtik, 

egé-
szen feb-

ruár 27-ig, 
utána összesített 

táblázatban eljuttatják 
a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egye-
sület Fejér megyei cso-
portjához.

Amit tehát tudnunk 
kell: az adatközlő ne-
ve, a település neve, 

az utca (vagy településrész) neve, 
ahol fecske költ, a fészkelő fecs-
kefaj (a határozás a fészek alap-
ján is történhet), a fészkelő párok 
száma (becslés is lehet), az épü-
let jellege: kertes ház, panellakás, 
melléképület (istálló, ól, garázs, 
fészer, stb.) középület (óvoda, is-
kola, hivatal, stb.) szabadidős cé-
lú épület (szálloda, lovarda, für-
dő, tornacsarnok, stb.) gazdasági 
célú épület (állattartó telep, mag-
tár, stb.) egyéb (vasútállomás, híd, 
stb.
Támogató segítségüket előre is 
köszönik!

  Két kislány gyógyke-
zelésére is gyűjtenek
A Dunaújvárosi Óvoda Cserna 
Gábor polgármester fővédnök-
ségével nagyszabású Jótékonysá-
gi Gálaestet szervez február 4-én, 
szombaton 18 órától a Bartók Ka-
maraszínházban.
Az estére szóló belépőjegyek árá-
ból szeretnék a város óvodáinak 
játszóudvarát és eszközeit fejlesz-

teni, valamint Nagy 
Kamilla és Móna Jáz-
min Letícia gyógyke-
zelését támogatni.
A fellépők elsősorban 
jelenlegi és egykori 
óvodások, valamint 
az óvodapedagógu-
sok is szerepelnek a 
műsorban. Mellettük 
műsorral készülnek a 
rendezvényre többek 

közt városunk ismert előadómű-
vészei is. A gálára minden szülőt, 
érdeklődőt, illetve támogatót sok 
szeretettel várnak. Jegyeket bár-
melyik tagóvodában, a Dunaújvá-
rosi Óvoda Pajtás utcai központ-
jában, vagy a gála napján, a hely-
színen lehet vásárolni 2500,- fo-
rintért, valamint 1000,- forintos 
támogatói jegyekkel is segíthetik 
a  célkitűzést.

Adó egy százalék – 
Ön is segíthet!
Az évenként esedékes adóbeval-
lás elkészítésekor amellett, hogy 
eleget teszünk kötelességeink-
nek, még segíthetünk is egy ál-
talunk választott alapítványnak 
vagy egyéb szervezetnek. Az adó 
1%-áról minden olyan magánsze-
mély rendelkezhet, aki adózik az 
úgynevezett összevont jövede-
lemadó-alapja után. Ez a felaján-
lás nekünk, mint adózónak sem-
milyen többletköltséggel nem jár, 
hiszen ezt az összeget amúgy is 
befizetjük az államkasszába, és ha 
nem nyilatkozunk arról, hogy ki-
nek ajánljuk fel az 1%-ot, akkor ez 
az összeg az államnál is marad.

S hogy miért érdemes adni? A vá-
lasz egyszerű, mert adni jó! Egy 
felajánlás önmagában sem elha-
nyagolható összeg, de pár tucat, 
vagy több száz felajánlónál ez már 
egészen komoly anyagi hozzájá-
rulást jelenthet. 

Ha szívesen fogadná  
az adó 1 %  felajánlásokat, tudassa 

ezt újságunk segítségével!
A közzététel feltételeiről szerkesztőségünkben tájékozódhat.

2400 Dunaújváros, Vasmű út 35., 06-25/501-222
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Lékai Márk
A Modern Városok Program mintegy harminc milliárd forint összegű beruházásokat jelent a 
városnak, amiből megújul az egykori Zöld SZTK épülete, az uszoda, a Vasmű úti irodaház és a 
radari sporttelep is. Nagyon bízom benne, hogy ezek tényleg megvalósulnak, hiszen szüksége 
van a városnak mindegyikre.

www.szuperinfo.hu

Ajánló
Mozi
DÓZSA MOZICENTRUM
(Dújv. Dózsa Gy. tér 1.)

Egy kutya négy élete
Magyarul beszélő, amerikai családi film
Febr. 3-7. 16:00

az éjszaka törvénye
Magyarul beszélő amerikai krimi
Febr. 3. 18:00, febr. 4. 17:00, febr. 5. 17:00 
és 18:00, febr. 6. 18:00, febr. 7. 18:00

a kaptár – utolsó fejezet
Magyarul beszélő, német-ausztrál-
kanadai-francia akció-horror
Febr. 3-6. 19:00, febr. 7-8. 17:00

Körök
Feliratos, amerikai thriller
Febr. 3., 5., 6., 7. 20:30, febr. 4. 19:15, febr. 
7. 19:00, febr. 8. 21:00, febr. 9., 13., 14., 15. 
19:30, febr. 11., 12. 22:15

nyomás utána
Magyarul beszélő, olasz-amerikai akció-
vígjáték
Febr. 4-5.

vigyázz, kész, szörf 2.
Magyarul beszélő, amerikai családi 
animációs film 
Febr. 5. 10:00

a sötét ötven árnyalata
Magyarul beszélő, amerikai romantikus 
dráma 
Febr. 8. 20:30, febr. 9., 11., 12. 17:45, febr. 
9., 11., 12., 13., 14., 15. 20:15, febr. 13-15. 
18:00 

Lego Batman- a film
Magyarul beszélő, amerikai családi 
animációs film 
Febr. 9. 16:00, 17:00, febr. 12. 10:00, 15:45, 
16:30,18:15, febr. 13. 16:00, 17:00, febr. 14. 
16:00, 17:00, febr. 15. 16:00, 17:00

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

rák jóska, dán királyfi
Tragikomédia
Febr. 5-7. 19:00

világgá mentem
Előadás
Febr. 6. 10:00 és 14:30, febr. 7. 10:00 és 
14:30, febr. 10. 10:00, febr. 13. 10:00 és 
14:00, febr. 15. 10:00, febr. 17.10:00, febr. 
20. 10:00 és 14:30

Galambos attila: Igazságtalanság
Történelmi dráma
Febr. 8. 10:00, febr. 9. és febr. 16. 13:00

Benda Gábor
Zongoraest
Febr. 10. 19:00

KárMEn
Táncjáték
Febr. 15. és febr. 22. 15:00

a PoFon EGYsZErŰ avagy egy szer-
encsés néző viszontagságai
L’art pour I’art Társulat előadása
Febr. 18. 19:00

úTIrajZoK
Előadás
Febr. 21. és febr. 22. 19:00

jeli viktória- darvas Ferenc- Tasnádi 
István: HEPP!!!
Cirkuszi bohócjáték
Febr. 23. 10:00

a királykisasszonyok, akinek nem 
volt birodalma
Tárgyjáték, animációs játék
Febr. 25. 15:00

Kiss Csaba: a kaméliás hölgy
Romantikus játék
Febr. 25. 19:00

Kiállítás
INTERCISA MÚZEUM
(Dújv., Városháza tér 4.)
Február 5-én a múzeum nyitva tart 
14:00-18:00 óráig, díjmentes múzeumlá-
togatási lehetőséggel.
Látogatható: keddtől-péntekig: 10:00–
16:00 között; szombat-vasárnap zárva 
tart; a hónap első vasárnapján 14:00-
18:00 között. Hétfő szünnap. 

Időszakosan látogatható múzeumi 
egységek :
Római Kőtár és a Római Katonai Fürdő 
(október 15-től április 15-ig zárva tart)
Múzeumpedagógiai foglalkozások 
előzetes bejelentkezéssel
A programokkal kapcsolatban bővebb 
tájékoztatás: 06-25/411-315, www.inter-
cisamuzeum.hu
állandó kiállítás:
Földszint - Látványtár – A kőkortól a 
legújabb korig
I. emelet - Dunaújváros története az 
őskortól az 1970-es évek közepéig
Időszaki kiállítás:
„virtuális vártúrák” c. kiállítás
Megtekinthető: ápr. 9-ig.

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

Lélekfestészet – Birkás István 70
Tárlat a Munkácsy-díjas festőművész 
életművéből
Megtekinthető: febr. 25-ig.

Egyéb
kikapcsolódás

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

Fejezetek a rocktörténelemből: 
Zsömbör attila előadása
Febr. 3. 18:00

jeszenői Endre: „az én világom” 
című kiállítása
Tárlatmegnyitó: febr. 6. 17:00

Bódy Gábor Filmklub
Febr. 7. 17:00 – A jövő kezdete

BÉKE ÉTTEREM
(Dújv. Bartók tér 8.

valentin napi retro disco
Dj Nepp Matyi
Febr. 11. 

PR - OPtika
Dunaújváros, Dózsa György út 18. fszt. 1. • Nyitva tartás: H-P: 9-18, Szo: 9-12

Szemüvegkészítés esetén ingyenes orvosi látásvizsgálat.
Rendel: Dr. Tóth Éva • Bejelentkezés: 06-25/402-554

Minden szemüvegkeret 50%
egyes szemüveglencsék 30%  
árengedménnyel.
(Az akció a készlet erejéig tart.)
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maxingatlan.hu, max-office.hu
06 30 335 6471

DUNAÚJVÁROS ÉSZAKI LAKÓPARK-
JÁBAN ÚJ ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZI
LAKÁSOK!

CSOK 10+10 mFT LeHeTőSÉggeL!
megLÉVő INgATLANJÁT BeSZÁmÍTJUK
AZ ÚJ LAKÁS ÁTADÁSÁIg TöRTÉNő
BeNTLAKÁSSAL!

127nm-es, 4 szoba+nappalis lakások,
400nm-es saját kerttel, 2 lakásos
társasházbanmÁR

23,5mFT-TÓL!

Dunaújváros

Csillagdombon, 4 szoba + nappalis, 2
garázsos, sorházi lakás, 350 nm-es saját
kertrésszel! Irányár: 32mFt

Belvárosi, 93 nm-es tetőtéri lakás:
12,6 mFt

Belvárosi, 106 nm-es, amerikai konyhás
+ nappalis + 2 szobás egyedi fűtéses
téglalakás: 22mFt
Liszt, 3 szobás téglalakás: 12,6 mFt
Sorház, 4 szobás, kerttel és
garázzsal: 15,9 mFt
Római, 2+hallos, 1. emeleti,
fullos: 7,4mFt
Baracs 2+szoba + 1 szobás
lakrész: 6,8 mFt
3 szobás, tégla a Barátságban: 8,5mFt
Technikumban, 2. emeleti,
2 szobás tégla: 8,5 mFt
Belvárosi, 2 + 1 félszobás
téglalakás: 13,5 mFt
Újtelepen, 2 + nappalis családi ház,,
felújított, tégla: 20,9 mFt
Belvárosi, 1. emeleti, erkélyes,
2 szobás téglalakás: 9,8 mFt
Belváros közeli, 114 nm-es
üzlethelység kiadó: 85 eFt + rezsi
Barátságban, Dunára néző,
2 szobás tégla: 8,19mFt
mezőfalva, 2 szobás
családi ház, tégla: 5,2 mFt

Készpénzért lakást veszek.
06-30-850-8000

ÁLLÁST KÍNÁL

LOGISZTIKAIMUNKATÁRS
Piacvezető acéltermék-feldolgozó
és kereskedő cég keres munkatársat

dunaújvárosi telephelyére

Főbb feladatok, munkák:
• Szállítólevelek készítése, kiadása, rögzítése,
archiválása
• Ügyfelekkel, partnerekkel, sofőrökkel való
kapcsolattartás
• Forgalom-analitika kezelése
• Kapcsolattartás a telephelyekkel
• Fuvarszervezőprogramkezelése, adatok feltöltése
• A szállítmányok, okmányok útjának nyomon
követése

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség, érettségi
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Megbízható MS Office ismeretek
• Jó stressztűrő-és konfliktuskezelő személyiség
• Önálló, vevőorientált munkavégzés
•„B”kategóriás jogosítvány és vezetési
tapasztalat
• Csapatszellem, nyílt kommunikáció

Előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat (1 év)
• Legalább egy idegen nyelv ismerete (angol,
német, orosz)

Amit kínálunk:
• Fix, versenyképes jövedelem+ egyéb béren
kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• 2 műszakos munkarend
• Teljes munkaidős foglalkoztatás

Amennyibenazálláshirdetés felkeltette
érdeklődését, kérjük, fényképes szakmaiönéletrajzát,

esetlegesmotivációs levelétésajánlását,
elérhetőségétküldjeel a2017. február10-igaz

info@hrtrans.huemail címre.
Jelentkezésében tüntesse fel a hirdetés
referencia számát: HrtD17/05L.

Villanyszerelő
elvárások:

Villanyszerelő végzettség
Változó munkahely vállalása

Feladatok:
Villamos ipari összeszerelő feladatok

elvégzése
Szerelvényezési munkák

építkezéseken

Megbízó profilja:
Partnerünk egy nemzetközi cég,
amely elektromos szekrények
gyártásával foglalkozik.

Munkavégzés helye:
Dunaújváros és országos.

Jelentkezés módja:
hrduna@gmail.com,

fényképes önéletrajz beadásával,
fizetési igény megjelölésével.

CSALÁDI HÁZ

Baracs
LakóparkBan
nettó 90 m2 tégla, 3

szobás nappalis családi
ház 20 000 000 Ft-ért
Csok 10+10 millió-val

megvásárolható!
Akár önerő nélkül is!
20 évre 57 000 Ft/hó.
Téglaházak építése
már 185 000 Ft/m2 - től

5%-áfával!
06704333018

www.apluszhazak.hu

Eladó kisapostagi 70 m2-es, extrán, mi-
nőségi anyagokból teljesen felújított
családi ház, 45 m2-es garázzsal, tároló-
val, pincével és kutyakenellel +16 m2 új
filagória. Ár: 13.900.000.- Érd:06-70/
311-31-41.

Baracson 120 m2-es erkélyes, teraszos
családi ház eladó vagy városi lakásra
cserélhető. Ár: 9 MFt. Tel.: 06-20/5972-
346.

Újtelepen, „Szikra Bisztró” mögött csa-
ládi ház eladó. Ár: 26MFt. Tel.: 06-70/
623-38-46.

Kulcsi családi ház eladó, vagy csere is
érdekel városi téglalakásra. Tel.: 06-70/
631-0682.

KIADÓ INGATLAN

Technikumi kétszobás, részben bútoro-
zott, felújított, erkélyes lakás kiadó.
55.000 Ft+rezsi/hó+2 havi kaució.
Érd.:06-20/591-5980.

Mezőfalván 4 szobás, amerikai kony-
hás tetőréi lakás kiadó, 35 eFt+rezsi.
Tel.: 06-70/612-9294.

Bútorozott szoba kiadó. Tel.: 06-30/
931-8272

Albérlőtársat keresek, akár gyerekkel
is. Tel.: 06-30/205-0265.

Kiadó egyszobás lakás: 06-70/312-
3196.

GARÁZS

Fűtött garázs hosszú távra kiadó a Du-
na Étterem és a Vasmű Főkapu között.
Tel.: 06-30/911-6658.

Weiner körúton garázs kiadó. Tel.:06-
30/9892-341.

INGATLAN

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

Azonnali munkakezdésre
LAKATOSOKAT
keresünk heti fizetéssel!

Érd.: hétköznap 09.00-16.00 között,
+36-70-316-1395

TELEK

Baracson 4 db 1100-1200m2

gáz, víz, villany közműves telkek,
csatorna az utcában

2 650 000 Ft-ért eladók az Új lakóparkban
06 70 4333 018

Dunaújvárosban, 6-os út és vasút kö-
zött telek eladó. Tel.: 06-20/939-1873.

LAKÁS

Eladó Vasmű úti 1. emeleti, 63 m2-es
téglalakás liftes házban, vagy esetleg
csere 3 szobás, 1-2. emeleti, erkélyes
lakásra. Érdeklődni 18-20 óra között le-
het: 06-30/631-4482.

Béke városrészi négyemeletes panel
épületben 1,5 szobás, földszinti lakás
eladó. Buszmegálló, Interspar nagyon
közel. Irányár: 6,3 mFt. Tel.: 06-70/
2200-205.

Dunaújvárosi kétszobás, jó állapotú,
berendezett téglalakásomat balatoni
nyaralóra cserélném értékegyeztetés-
sel. Elérhetőség: 06-30/2558-420.

Földszinti, 70 nm-es, nagy, 3+nappa-
lis, amerikai konyhás, átalakított lakás
eladó, családi házra cserélhető. Tel.:06-
20/347-7833.

Táncsicsban 1,5 szobás, hőszigetelt la-
kás tágas konyhával eladó, 6.990.000.-,
Tel.:06-30/850-8000.

Rómain háromszobás, felújított, föld-
szinti lakás buszmegállónál eladó,
9.490.000,-. Tel.: 06-30/850-8000.

Szabadság utcában 1+2 félszobás la-
kás eladó. Irányár: 9,5 MFt. Tel.:06-30/
472-8262.

Bocskai utcában, IX. emeleten, 54 m2-
es kétszobás lakás beköltözhetően ela-
dó. 7.900.000 Ft. Tel.:06-30/950-3149.

Erkel kertben I. emeleti, 2 szobás (külön
nyílós), felújított lakás eladó. Tel.: 06-
30/397-6688.

ÜZLET, IRODA

Egyszobás, 38 m2-es belvárosi téglala-
kás eladó. 6.000.000 Ft. Érdeklődni
17:00 után: 06-70/274-3869.

30 m2-es, felújított sarok üzlethelyiség
Derkovits u. 6. nagy autóparkolónál
+raktár, + szociális helyiség március 1-
jétől kiadó. Tel.: 06-30/9564-894.

JÁRMŰVEK

KAROSSZÉRIÁSMŰHELY
Dunaújváros, Lokomotív u. 5.

MINDEN AUTÓTÍPUST
VÁLLALUNK!

MUNKAFELVÉTEL:
Hétfőtől péntekig:
10.00-15.00 óráig.

Érdeklődni:
06-30/378-5478,
06-30/736-2178

Belvárosban, első emeleten, gyönyörű-
en felújított, 1,5 szobás lakás
9.490.000.-. Tel.:06-30/850-8000.

483 nm-es, jól működő ABC üzlethelyi-
ség eladó. I.ár: 45mFt. Tel.: 06-20/
5320-880.

TTuurruull
AAuuttóósszzeerrvviizz KKffttóóóóóó

Dunaújváros, Farkastanya
/Régi nagyvenyimi úton/

Tel.: 06-20/4777-350 • Nyitva: H-P: 8-17 óráig

✘ ÁLLAPOT-
FELVÉTELLEL
17.990 Ft!

✘ MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS,

✘ EREDETVIZSGA

✘
F
17

✘ MŰSZAKI VIZ

Szórád Márton út 32-ben utcára nyíló
kb. 20m2-es üzlethelyiség kiadó! Tel.:
06-30-237-15-14.

Klasszikus, szocialista motorokat
(Jawa, Simson, MZ, Pannónia),

illetve 1983-as évjáratig autót
vásárolnék 600 000 Ft-ig.
Telefon: 06-30/653-4024

14 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-
70/310-3100.

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

Készpénzért lakást veszek, tartozás
nem akadály, tulajdonrészt is vásárolok.
Érd.:06-30/850-8000.

Lakóingatlanok értékbecslése! Tel.:
06-20/5694-262.

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!

ELADÓ ÉS KIADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK ÜGYFELEINK RÉSZERE!

Vasmű úton 1 szobás tégla lakás 6,397 MFt
Bocskain 5. em. 2 szobás lakás 7,2 MFt
Váciban 1. em. szép lakás 7,4 MFt
Kis Tesco mellett
4 szob. igényes lakás 13,5 MFt
Bocskaiban 1,5 szobás tégla lakás 6,5 MFt
Adonyban 75 m2 családi ház 5,75 MFt
Venyimen 100 m2-es ház 7 MFt
Venyimen 180 m2-es ház 15 MFt
Venyim végén nyaraló 2 MFt
Rácalmáson családi ház 8 MFt
Kulcson építési telek 678 m2 1,5 MFt
Rácalmáson ép.telek 720 m2 4,8 MFt
Venyimen építési telek 800 m2 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 3,5 szobás 2 szintes csh. 14 MFt
Mezőfalván 2 szintes szép ház 16 MFt
Előszálláson ház 4,8 MFt
Daruszentm.on családi ház 6,5 MFt
Soltszentimrén 85 m2 családi ház 8 MFt
Perkátán házak: 38 MFt, 18 MFt
Kulcs horgász köznél nyaraló 4,3 MFt
Kulcs Tavasz u. nyaraló 3 MFt
Kulcs Hajós úti nyaraló 5,4 MFt
Kulcs cs.házas nyaraló (hitelátváll) 8,9 MFt
Iváncsán 2 szintes 5 szobás ház 14,3 MFt

06-30-8678-662
Tavasz u. 2. em. 50 m2-es
felújított panel 6,5 MFt
Esze T. u. kétszobás, 2. em. téglalakás 8,4 MFt
Derkovits u. 57 m2-es panel 6,49 MFt
Fáy u.-on felújított 62 m2 panel 10,5 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás
modern ház 18,9 MFt
Kulcson gyümölcsöskertben nyaraló 4,2 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
Apáczaiban 2. em. 2 szobás panel 6,7 MFt
Diófa u.ba 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
Erdősoron 7. em. átlagos panel 6,3 MFt
Vácin 10. emeleti 2 szobás panel 6,9 MFt
Venyimen 178 m2 3 szobás ház 36 MFt
Rácalmáson 2 szintes ház 20 MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12 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
Rácalmási erdő, 20 000 m2 8 MFt
Kulcsi telek igényes házzal 4,5 MFt
Kulcson 2246 m2 telek házzal 2,65 MFt

06-30-8678-641
Adonyban 3 szobás sorház 12,5 MFt
Békében 1+2 fél szobás 9 MFt
Rácalmáson étterem 30 MFt

06-70-6037-708
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GÉPKEZELŐ
Piacvezető acéltermék-feldolgozó
és kereskedő cég keres munkatársat

dunaújvárosi telephelyére

Főbb feladatok, munkák:
•Termelői berendezések biztonságosműködtetése
• Berendezések műszaki állapotának
figyelemmel kísérése, esetleges hibaelhárítás
• Berendezések, szerszámok és létesítmények
állagának megőrzése

Az álláshoz tartozó elvárások:
•Minimumszakmunkásvagyközépfokúvégzettség
• OKJ-s emelőgép-kezelői, OKJ-s
nehézgépkezelői bizonyítvány – darukezelői
jogosítvánnyal

Előnyt jelent:
• Fémipari jártasság
• Targoncavezetői jogosítvány
• Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Fix, versenyképes jövedelem+ egyéb béren
kívüli juttatások
• 3 műszakos munkarend
• Teljes munkaidős foglalkoztatás

Amennyibenazálláshirdetés felkeltette
érdeklődését, kérjük, fényképes szakmaiönéletrajzát,

esetlegesmotivációs levelétésajánlását,
elérhetőségétküldjeel a2017. február10-igaz

info@hrtrans.huemail címre.
Jelentkezésében tüntesse fel a hirdetés
referencia számát: HrtD17/05G.

ADarusín Kft.
az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:

Gyártási- és szerelési munkákhoz:
Gyártó- és szerelőlakatost
Hegesztőt (minősített)
Emelőgépek karbantartásához:
Gépész, gépszerelő

szakmunkás / technikus
Villanyszerelő

Elektrotechnikus
Elérhetőség: darusin@darusin.hu,

tel.: 06-25/ 503-930

ADMINISZTRÁTOR
munkakörbe

széles látókörű munkatársat
keresünk.

Előny: angol nyelv,
személyügyi tapasztalatok,

B kat. jogosítvány.

Fényképes önéletrajzot a
munka.dujv@gmail.com

e-mail-címre várjuk.

Gigi Plus Bt

Műszerészi pozícióba
keresünk mechanikai
ismeretekkel rendelkező
kollégát,3 műszakos
munkarendbe.
Munkavégzés helye:Adony
Bruttó fizetés:210.000.Ft
Jelentkezni, FÉNYKÉPES
önéletrajzzal a
gigiplusz@gmail.com
email címen lehet.

CLASMAN Kft.
gyakorlattal rendelkező
munkatársakat keres az
alábbmunkakörökre:

• izometriás (technológiai)
csőszerelő

• CO, AWI hegesztő
• építésvezető
• épületgépész ajánlatkészítő.

Bővebb információ
a www. clasjob.hu oldalon.
E-mail: info@clasman.hu
Tel.: +36-25-744-935

Gépésztechnikust,
szerkezetlakatost,

lakatost
felveszünk dunaúj-
városi két műszakos
műhely munkára.

Jelentkezni:
schnittkft@gmail.com

06 (30) 9937-176

Dunaújvárosi
MOL töltőállomás
felvételre keres:

* Kültérre
BENZIKÚT KEZELŐT

* Mosóba
JOGOSÍTVÁNNYAL

RENDELKEZŐ
MUNKATÁRSAT.

Jelentkezni munkaidőben
(8-16 óra) a helyszínen
Dunaújváros, MOL

töltőállomás (Hankooknál)

A Grabarics Kft.
dunaújvárosi telephelyére

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

címre kérjük elküldeni.

RAKTÁRI
SEGÉDMUNKÁST

keres.

Napi 4 órás munkaviszonyba

szakácsot
felveszünk.

Végzettség nem feltétel.
Jelentkezés e-mailben az

ujmunkatarsduna@gmail.com
címen.

ZSALUZÁSBAN,
VASKÖTÖZÉSBEN
jártas szakembereket keresünk.
Kiemelt bérezés,heti fizetés.
Érd.: hétköznap 9-16 óráig,
06-70/316-1395.

Állattenyésztésbe
segédmunkÁsokat

keresünk.
Jelentkezés a 06-30/848-7390
telefonszámon munkanapon,

9-15 óra között.

VILÁGI
AJTÓ & ABLAK

Tel.: 06 (20) 330-3434
Tel./Fax: 06 (25) 789-501

10 éve az Önök szolgálatában

MINŐSÉGI
HŐSZIGETELT
ABLAK!

www.vilagiajtoablak.hu
Ez az Ön DÖ

NTÉSE!!

Dunaújváros,
Szórád Márton u. 20. fsz. 4.

H-Csüt.: 8.00-16.30-ig
péntek: 8.00-14-ig

Mi már döntöttünk:
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN MEGEMELT BÉRREL

KERESÜNK

OPERÁTOROKAT
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat várnod a

béremelésre!

Amit kínálunk:
• januártól évi bruttó 330.000 Forint cafeteria
• hiányzásmentességi jutalom havi nettó 10.000 Forint értékben
• féléves bónusz
• javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
• ingyenes céges buszjáratok
• stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• belső munkatárs ajánlási rendszer

Tesztnapokminden kedden és csütörtökön reggel 6:00 órától
Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

Tesztnapokon előzetes regisztráció szükséges 30/855-03-01
A tesztnapon való részvételhez ingyenes céges buszjárataink is igénybe vehetők

A METALMPER
AZ AMPER 99. KFT. GÉPÉSZETI DIVÍZIÓJA

FORGÁCSOLÓ
CNC FORGÁCSOLÓ

KÖSZÖRŰS
munkakörökben, Dunaújvárosban, gépészeti
területen működő vállalkozás felvételt hirdet.

Jelentkezés az alábbi e-mail címen:

metal@amper99.hu

Az AMPER 99 KFT Gépészeti Divíziója
dunaújvárosi munkavégzésre

felvételt hirdet az alábbi munkakörökben:
MINŐSÉGELLENŐR,

GYÁRTÁS TECHNOLÓGUS,
MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ

(minimum 3 éves
forgácsoló és/vagy acélszerkezeti gyakorlattal

CNC FORGÁCSOLÓ,
FESTŐ-, HOMOKSZÓRÓ

(szakirányú szakmunkás végzettséggel),
SOLIDWORKS/SOLIDCAM MUNKAÁLLOMÁS ÜZEMELTETŐ,

SZERSZÁMGÉP KARBANTARTÓ LAKATOS
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
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REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

OKTATÁS

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

RÉSZLET FIZETÉS!

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Dunaújvárosban
február 11-én.

Targonca,- földmunka- és
emelőgép OKJ-s tanfolyamok
indulnak Dunaújvárosban!

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

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

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

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

Magántanárt keresek spanyol nyelv ta-
nulásához. Tel.: 06-70/306-5275.

Dunaújvárosi munkavégzésre keresünk
hegesztőket és lakatosokat,

valamint
betanított munkásokat.

Jó kereseti lehetőség!
Tel.: 06-30/602-1476

Dunaújváros
gyorsétterembe

keresünk hosszútávra, 4 órába
konyhalányt.

06-70/408-0895

Ariston vadonatúj villanybojler 80 lite-
res, 7 éves garanciával eladó. Tel.:06-
70/348-1208.

SZOLGÁLTATÁS

Tel.: 06 30 867-5100
www.budaiautouveg.hu

Autóüveg értékesítés
teher- és személygépjárművekbe,

helyszíni beszereléssel, kiszállási díj nélkül!

Casco-s
üvegkár rendezés

el színni felvé ellel,
ö ész ele edésével!

Rácalmáson lévő
ipari területre keresünk azonnali

kezdéssel férfi és női
takarító munkatársakat

állandó bejelentéssel.
továbbá várjukmegváltozott mun-
kaképességű dolgozók jelentkezését

részmunkaidőben is!
Hívásaikat várjuk:

hétköznapokon 8-16 óra között az
alábbi telefonszámokon:
06-30-5000-959,
06-30-298-4077

CITYGYROS.HU
tel.: 0620/2402100
Gyros, pizza, hamburger
Kiszállítás éjjel-nappal!

Dunaújvárosban
és környékén!

KÖNYVELÉS!
Vállalkozások teljeskörű

könyvelése, bérszámfejtése,
adóbevallások és
mérlegkészítés.

Vasmű út 39. (Csillagház)
III. em. 309. szoba

25/504-050, 30/9405-143

Vagyonvédelmi vállalkozás
vállalja telephelyek, építkezések

őrzését, portaszolgálatát.
Tel.: 06-30/181-8940

Székesfehérvári üzembe azonnali kez-
déssel, egy műszakos munkarendbe,
határozatlan szerződéssel keresünk
hosszú távra betanított munkára mun-
katársakat. Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a textradekft@gmail.com e-
mail címen, vagy telefonon a 0620/
8096442-es telefonszámon lehet

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villany-
szerelés garanciával!
Hevederzár akció!

06-20/3477-833

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

Garanciával!
06-20-3625-817

Víz-, gáz-, fűtésszerelés!
Duguláselhárítás

bontás nélkül. Vízóra csere.
Hétvégén is. Vidékre is.

06-20-417-0224

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

Figyelem!

GÉPKOCSIVEZETŐKET
keresünk!

A jelentkezéseket a Szuperinfó
szerkesztőségébe kérjük leadni,„Sofőr” jeligére.

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

Vendéglátásba

pincérnőket
keresünk.

Jelentkezéseket a Szuperinfó
szerkesztőségébe,„Önálló”jeligére kérjük.

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

Tel.: 06-70/667-3958

Dunaújvárosi üzembe
férfi segéDmunkásokat

keresünk nappali
munkavégzésre. Heti fizetés!
érd.: hétköznap, 9-16 óráig,

06-70/316-1395

Távirányítók, akkuk,
töltők, tápegységek,
kábelek, antennák,
csatlakozók pótlása.

tvelektronika.hu, Dújv., Dózsa 42.
06-25-405-661

Dújv. Dózsa Gy. 42. • T:405-661
tvelektronika.hu

MinDigTV

Antenna Szaküzlet

12 ingyenes csatorna
+Extra programok

Dunaújvárosi cég kiemelt
fizetési lehetőséggel,

önállóan dolgozni tudó
varrónőtkeres.

tel.: +36-20/255-6890

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

AdminisztrAtív
munkAkörbe

munkatársat felveszünk.
Jelentkezés e-mailben az

ujmunkatarsduna@gmail.com
címen.

Tetőjavítást, ereszcsatorna készítést,
javítást, kőműves munkát, festést vál-
lalunk. Tel.:06-70/227-6-273, 06-30/
735-0-746.

Betanított, könnyű fizikai munkalehető-
ség 2 műszakban! Munkavégzés helye:
Halásztelek. Ingyenes céges buszjáratot
biztosítunk Dunaújvárosból. Feladat:
műanyag termékek összeszerelése. To-
vábbi információ és jelentkezés: +36-
30/722-2900.

Kémény felújítás, bélelés, FURANF-
LEX, KAMIX (bontás nélkül), engedé-
lyeztetés. 06-70/427-0742
www.szucs.kemenycserepkalyha.hu

Takarítónőt keresek részmunkaidős
elfoglaltsággal, családi ház és iroda
takarítására. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal:
munkalehetoseg.kgydbau@gmail.co
m címen.

ZÁRSZERELÉS, JAVÍTÁS,
HEVEDERZÁRAK!

Tel.: 06-20-3625-806.

Éttermeinkbe szakképzett szakácsot,
konyhalányt, felszolgálót, valamint saját
gépkocsival rendelkező futárt keresünk.
Jelentkezni:
vendeglatasmunka2017@gmail.com

Költöztetés
06-20/337-2777

Dunaújváros és környéki munkára ke-
resünk betanított munkásokat, szerke-
zetlakatosokat, hegesztőket és vasbe-
tonszerelőket. Érdeklődni hétfőtől-pén-
tekig, 08:00-15:00-ig: 06-30/622-7151.

FUVART VÁLLALOK
Citroën Jumperrel.
Tel.: 06-30/866-1481

Dunaújváros és környéki munkára be-
tanított munkásokat és vasbetonszere-
lésben jártas munkavállalókat keresünk
hosszú távú munkára. Érd.: H-P, 08:00-
15:00, 06-30/622-7151.

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

Veszprém megyei középvállalkozás
hosszú távú munkára hőszigetelő,
ipari bádogos szakembereket keres.
+36/70/266-0001.

Villanyszerelés
06-70/285-4148

MINŐSÍTETT CO HEGESZTŐT, SZERKE-
ZET LAKATOST, SEGÉDMUNKÁST KERE-
SÜNK DUNAÚJVÁROSI TELEPHELYRE. T.:
70 /38-151-48.

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

Németországi munkavégzésre kere-
sünk műszerészeket, géplakatosokat
gépek összeszerelésére, valamint tele-
pítésére. Tel.: 06-20/268-2020.

Műanyag redőny, faredőny javítás ké-
szítés gyors precíz áron! Tel.:06-70/
227-6273, 06-30/735-0746.

Dunaújvárosi Hírlap terjesztésére mun-
katársat keresünk Kisapostag területé-
re! Napi két órás, kora reggeli munka-
végzés. Érd.: 06-20/591-5980.

Redőnyök, szúnyoghálók, faredőnyök
készítése és javítása 24 órán belül,
hétvégén is. Tel.:06-70/374-3864.

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16.

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

Belvárosi szépségszalonba
fodrász és masszőr kollégákat

keresünk.
Tel.: 06-20/9728-697.

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

Szakképzett villanySzerelőt
és villanyszerelésben jártas segédet azonnali

kezdéssel felveszek. 06-70/3405-905

Festést, burkolást, köműves munkát,
hőszigetelést vállalok. Tel.:06-70/271-
0635.

Felveszünk gyakorlott
acélszerkezeti lakatosokat, cNc
láNg és plazmavágógép kezelőket.

06-20/942-1105, 06-20/416-3989

Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 06-20/
366-7108.

Betanított szigetelőket, szerelő bádo-
gosokat, állványzókat hosszú távú mun-
kára felveszünk. Tel.:06-20/322-3978.

Redőny javítás készítés hétvégén is!
Tel.: 06-70/455-4655.

Kulcsi élelmiszerüzletbe gyakorlattal
rendelkező eladót felveszünk. Érd: 06-
20-581-6247.

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

Megbízható sofőrt keresünk 9 szemé-
lyes kisbuszra. Érdeklődni: 06-20/268-
2020.

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

Dunaújvárosi gyógyszertár sza-
kasszisztens munkatársat keres. Érdek-
lődni: 06-20/802-1172.

Varrógépjavítás! Tel.:06-20/286-0522,
06-25/741-710.

Lakatost és segédmunkást állandó
munkára felveszünk. Érdeklődni: 06-30/
433-0131.

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

Homlokzat hőszigetelőt, festőt, kőmű-
vest keresünk egész évi munkavégzés-
re. 06-30/500-6795.

Masszázs: 06-20/391-8527.

Dunaújvárosi gyógyszertár gyógysze-
rész munkatársat keres. Érdeklődni: 06-
20/802-1172.

Vasalás: 06-20/255-3204.

Szivárvány Stúdióba
fodrász munkatársat

keresünk!
Érdeklődni: Fónad Attilánál,

06-20-385-9518

Metszéshez értő embert keresek Nagy-
venyimre. Tel.: 06-20/403-1696.

Belvárosi szalonba kozmetikust kere-
sek. Érd.: 06-20/9809-549.

TÁRSAT KERES

59 éves, 167cm/ 58kg, elvált hölgy tár-
sat keres tőle magasabb, 85 kg alatti,
józanéletű férfi személyében, 55-64
éves korig. Válaszleveleket a szerkesz-
tőségben várjuk, jelige: február
� 860439352A

175 cm magas, 56 éves nő keres ko-
moly kapcsolatot. Válaszleveleket
a szerkesztőségbe várjuk, jelige: Találj
rám! � 860439063A

VEGYES

ADarusín Kft.
az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:
Gépész karbantartás vezető
Villamos karbantartás vezető
Elérhetőség: darusin@darusin.hu
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Kedves Ügyfeleink, kedves Olvasóink!

Amint arról a január 13-án megjelent lapszámunkban már tájékoz-
tattuk Önöket, az idei évben újságunk 33000 példányban jelenik meg. 
Ez a tavalyi évhez képest 8000 példánnyal több újságot jelent.

 A többlet példányokat a környékbeli települések (Nagyvenyim, Mezőfalva, 
Rácalmás, Kulcs, Perkáta, Adony, Kisapostag, Baracs) lakóházainak pos-
taládáiba juttatjuk el. A vidéki terjesztést – egyelőre – a megjelenés nap-
ját követő hét keddi napjáig tudjuk megoldani.

 Arra kérjük vidéki ügyfeleinket, olvasóinkat, hogy ha a fent írott határidő-
höz képest késedelmet tapasztalnak a terjesztéssel kapcsolatban, akkor azt 
legyenek szívesek jelezni nekünk a dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu e-mail 
címen, vagy a 06-25/501-222-es telefonszámon. Így lesz lehetőségünk 
arra, hogy a terjesztéssel kapcsolatos esetleges hibákat kiküszöböljük.

 Köszönjük együttműködésüket!

 A Dunaújvárosi Szuperinfó szerkesztőségének munkatársai

Cser: 316 000 Ft/m
Akác: 317 000 Ft/m

AKÁC ÉS CSER
TŰZIFA RENDELHETŐ
konyhakészre vágva,

3ömlesztve, m -ben.
3(1m = m x m x m)

Tel.: 06-20/619-6340

Ingyenes házhoz szállítás!

Füstölésre alkalmas fűrészpor kapható!

Whirpool mosogatógép, Indesit kombi
hűtőszekrény, kerti szenes sütöde, fió-
kos fagyasztószekrény, fém csónak két
új evezővel eladó. Régi és új pecabotok
profi tűs lemezjátszóra és bakelitleme-
zekre cserélhetők. Tel.: 06-30/719-
8661.

Magas áron vásárolok mindennemű ré-
giséget! Apróságtól a bútorig. Díjtalan
kiszállás! Molnár Enikő: 06-20/365-
1042.

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

Vásárolnék 70-es évek előtti bútorokat,
mindenféle régi tárgyat, teljes hagyaté-
kot készpénzért. Tel.:06-30/4655-680.

Használt, vendéglátóipari eszközök
egytételben eladók. Cím: Kulcs, Rákóczi
u. 144., tel.: 06-30/216-9213.

EGÉSZSÉGÜGY

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

BOLHAPIAC

Szőnyegek 5.000-20.000Ft, szabadi-
dőruhák 6.000Ft, harmónika ajtó
10.000Ft, vitrines tv-állvány 10.000Ft,
gyékény 5.000Ft, léghűtő 30.000Ft,
csillár 10.000Ft, kenyérsütő 10.000Ft,
íróasztal 3.000Ft, női bőrkabátok
5.000Ft, Dormeo matrac 20.000Ft, dió
400Ft. Tel.:06-20/391-8527.

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

Csontleves
csigatésztával
Bakonyi betyárleves

Putnoki tekercs, csoki
sodóval
Parajfőzelék, főtt tojás,
főtt burgonya
Szezámmagos rántott
csirkemell, párolt rizs
Káposztás sztrapacska

Mexikói sertésragu,
párolt rizs
Tejszínes-gombás
csirkemell, penne tészta

380

505

630

630

800

680

790

820

380

505

680

720

810

735

715

850

380

505

730

720

830

680

835

715

410

505

715

720

865

630

715

875

38000

82555

65000

75555

116000

75000

83000

85000

Burgonyagombóc
leves
Sertésragu leves

Rakott metélt

Finomfőzelék,
natúr sertés szelet
Borzas hús,
párolt rizs
Gombapörkölt,
galuska
Rakott karfiol

Lecsós sertés szelet,
tarhonya

Daragaluskaleves

Frankfurti leves

Stíriai metélt

Fehér babfőzelék,
füstölt főtt tarja
Temesvári
sertésszelet, tészta
Tócsni fokhagymás
tejföllel, reszelt sajttal
Rántott sertésszelet,
burgonyapüré
Sertésszelt pékné
módra

Brokkoli
krémleves,croissant
Dörgicsei csibeleves

Bolognai spagetti

Vegyes gyümölcsmártás,
főtt hús, pirított dara
Gordon pulykamell,
kukoricás rizs
Sajttal gombával töltött
rántott palacsinta, párolt rizs
Rakott zöldbab

Grill csirkemellfilé,
tésztasaláta

Száraz bableves

Halászlé

Mákos guba

Töltött káposzta

Sült hurka, kolbász, párolt
káposzta, főtt burgonya
Rántott brokkoli,
majonézes burgonya
Martinász sertsragu,
tészta
Harcsapaprikás,
galuska

2017. 6. hét
02. 06.-02. 10.

GYÁSZHÍREK

GÉP, SZERSZÁM

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

Cseh dara 4100Ft/100 kg

Ledvicei dara 4300Ft/100 kg

Orosz dió 4300Ft/100 kg

Cseh dió 4400Ft/100 kg

Ledvicei dió 4600Ft/100 kg

06-30-220-0886

41 Ft/kg

43 Ft/kg

43 Ft/kg

44 Ft/kg

46 Ft/kg

SZÉN

www.szuperinfo.hu

SZIA

ÓRÁJÁBAN

A NAP

24
szuperinfó internet alapú
hirdetésfelvevő rendszer

www.szuperinfo.hu

SZIA

ÓRÁJÁBAN

A NAP

24
szuperinfó internet alapú
hirdetésfelvevő rendszer

A Dunaújvárosi Szuperinfó 
segítségével  

az ország minden pontjára 
eljuttathatja hirdetését!

Hirdetésfelvétel:  25 501 222, 
e-mail:  

dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu
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- Pistike, neked ki a ked-
venc íród?
- A papám. Ő szokta írni az 
igazolásokat, amikor nem 
jövök iskolába.

 *  *  *
 - Kisasszony, ez már még-
iscsak felháborító, ezen a 
héten már az ötödik gya-
logost üti el!
- Miért, mennyit lehet?

HUMOr

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

MunkavédelMi képviselő 
képzés és továbbképzés

kedvező áron Dunaújvárosban. Infó: www.vedsz.hu/oktatas

A következő tanfolyam időpontja:
2017. február 16-17-18-19.

Kínálatunkban megtalálhatóak személygépkocsik, 
mikrobuszok, kis tehergépkocsik.

Dunaújváros, Dózsa Gy. út 25/a szám alatt 
található irodánkba várjuk Önöket.

Tel.: +36(20)350-88-88

+36

INGYENES 
FELNŐTTOKTATÁS

2017. februárjától

OKJ-s képzéseink
• vendéglátásszervező
•  logisztikai és 

szállítmányozási 
ügyintéző

• szakács
• cukrász
• pincér
• eladó
• pék
• húsipari termékgyártó

Diákigazolvány és tanulószerződés 
esetén ösztöndíját biztosítjuk!

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája  

2400 Dunaújváros,  
Kossuth Lajos utca 10/A 

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
További információ: 25/402-192


