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Dunaújvárosban először! 

YOUNG LIVING 
esszenciális illóolajok. 

Közérzet javító  
szolgáltatás a különleges 
„RAINDROP” technikával. 

Időpont egyeztetés: 
+36 70 608 6002

RETRO Pince
Zártkörű, családi, baráti, céges 
rendeZvényekre kiadó.
Dunaújvárosban, a Dunafitt mellett, ingyenes 

csocsó és darts használat!
gál yvette +36-30-9910-655 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

Angol és német  
használt,  

félárAs áruk boltjA
nyitás március 1-jén, 

Dunaújváros, Piac tér II-es 
szolgálatatóházban

(volt hatósági húsbolt helyén).

Széles választékkal várjuk vevőinket:
háztartási kisgépek, 

barkácsgépek, kerti gépek, 
audiok, játékok, irodaszerek... 

tel.: 06-20/455-3731

A nyitás hetén 10 % kedvezmény!

Akció érvényes 2017. február 3-tól 
február 28-ig. 

A képek tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk.

7mm HDF
Laminált padló, viaszolt núttal

8mm HDF
Laminált padló, viaszolt núttal
fózolt panelekkel (V-fugás)

1 790 2Ft/m -től  

2Ft/m -től  

8mm HDF
Laminált padló, viaszolt núttal

1 990
2 790 Ft -28%

2 390
3 420 Ft -30% 

A fugák nedvesség 
elleni védelme speciális 

Wax réteggel!

2Ft/m -től  

12mm HDF
Laminált padló, viaszolt núttal

10mm HDF
Laminált padló, viaszolt núttal

Laminált
padló

2 590
5 190 Ft -50% 

2 990 
6 000 Ft -50% 

-50%

10mm, 12mm 

laminált padló

-50%

Utolsó csomagok

ÁRENGEDMÉNNYEL!

2Ft/m -től  

Süppedős extra vastag
szőnyegpadló

6 000 Ft

22 990 Ft /m -től  

-50%

Üzleteinkben hosszú nyitva tartással 
várjuk Önöket!

Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 32. és
Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/B
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Megnyitottuk  
Dunaújvárosban a 
második üzletünket, 
a táncsics u. 3/B sz. alatt! 

trappista sajt 1kg

1299 Ft

FELVÁSÁRLÁS
a legmagasabb napi áron, KÉSZPÉNZÉRT

Arany: 6100-11800 Ft/g*
Ezüst: 120 Ft/g*

Arany és ezüst pénzek, érmék, dísztárgyak és 
ezüst evőeszközök  felvásárlása!

MMK Dunaújváros 
Apáczai Cs.J. u. 11. 1.em. 107.  •  Nyitva: H-P: 9-17-ig.

Régi 200 Ft-os érmék felvásárlása 800 Ft/db áron
Régi papírpénzeit, pénzérméit díjtalanul bevizsgáljuk,

megvásároljuk! (forint, schiling, márka) 

*Az árváltozás jogát fenntartjuk a világpiaci ártól függően!

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

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

e-mail: dunaujvaros@szuperinfo.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: 
06-1-3494949
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

Aktuális
Csukás István
Mirr-Murr, a kandúr, Keménykalap és krumpliorr, Süsü, Pom Pom, A Nagy Ho-ho-ho-horgász, A 
legkisebb Ugrifüles... csak a töredéke azoknak a meséknek, amiket Csukás Istvánnak köszönhetünk. 
A fiatal nemzedékek nagy mesélője április 2-án ünnepli születésnapját. Életműve előtt tisztelegve a 
Bartók Kamaraszínház rajzpályázatot hirdet.

 A Bartók Kamaraszín-
ház az író életműve előtt 
tisztelegve rajzpályáza-
tot hirdet diákok részé-
re korhatár nélkül. 
A pályázóktól azt kérik, készít-
senek illusztrációt Csukás István 
felnőtt versei (Összegyűjtött ver-
sek c. kötet), vagy a Csukás Ist-
ván Nagy mesés könyve című 
művében található versek, me-
sék egyikéhez, válasszanak egyet 
az író kevésbé ismert mesehősei 
közül és rajzolják meg a történe-
tüket:
Tóni, a póni
Kelekótya kandúrok
A nagy papucstolvaj
Hapci-rakéta a Hókuszpókusz-
szigetekre
Róka Ricsi
Kalandozás Betűországban 
A kelekótya kiskakas
Fecskemama bölcsődala
Brum Brum Brúnó, a lovaglómű-
vész
Brum Brum Brúnó, a nagy va-
dász
Brum Brum Brúnó és a kalózok
Az alkotások szabadon válasz-
tott technikával készülhetnek. 

A munkákat A/4-es vagy A/3-as 
méretben, passzpartú nélkül ké-
rik beadni. Az alkotások hátolda-
lán fel kell tüntetni a pályázó ne-
vét, életkorát, lakcímét, a kép cí-
mét és technikáját. Ha iskolán 
keresztül pályáznak, az iskola ne-
vét, az osztályt és a felkészítő ta-
nár nevét. Csukás István Nagy 
mesés könyve című mű, valamint 
az Összegyűjtött versek c. kötet 
hozzáférhető online formában a 
Digitális Irodalmi Akadémia ol-
dalán (https://pim.hu/hu/dia).
A beadott munkákat szakmai 
zsűri javasolja kiállításra és dí-
jazza.
Beadási határidő: 2017. márci-
us 20. (Bartók Kamaraszínház és 
Művészetek Háza)

Csukás István rajzpályázat

Az E.ON Zrt. folyamatos kor-
szerűsítést hajt végre a duna-
újvárosi hálózaton. A tervsze-
rű beavatkozások biztonságos 
elvégzése érdekében elenged-
hetetlen a vezeték időszakos 
feszültségmentesítése. A szük-
séges munkálatok elvégzésé-
nek érdekében 2017. március 
04-én 8 órától várhatóan 16 
óráig a Vasmű út 39.sz Csillag-
ház, Vasmű út 41.sz. irodaház 
és az épületrészhez tartozó vál-
lalkozások, üzlethelyiségek, tel-
jes Devecseri u., Dózsa Gy. tér 
1.sz. Dózsa Mozi, Dózsa Gy.tér 
2.sz., Dózsa György u 3.sz. 
Posta, INVITEL, DIGI Kft., UPC, 
DVCSH területén áramszünet 
lesz. A szolgáltatás átmeneti 
szüneteltetése miatt kérik a la-
kosság és a cégek megértését!
A tervezett üzemszünetekről 
internetes oldalukon tájékozód-
hatnak: www.eon.hu

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

TÁMOP 6.1.2/11/3 
„Az egészségesebb lakosságért”

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

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

Szűrőprogramok
Összetett szűrés (tápláltsági állapot, 
testösszetétel, vérnyomás, vércukor)
Daganatszűrés (urológiai, fül-orr-gégészeti)
Légzőszervi (COPD) szűrés
Érzékszervi szűrések  
(szemészet, fül-orr-gégészet)
Boka Kar Index mérés (ÚJ)
Mentális egészségfejlesztés
Krízisintervenció
Pszichológiai tanácsadás
Időskori baleset megelőzés
Étrendi tanácsok
Egyéni és csoportos dietetikai tanácsadás

Mozgásprogramok
Nordic walking
Gerinctorna
Intimtorna (ÚJ!)
Kardiofitnesz
Fogyókúrás mozgásprogram
Kondicionáló edzés
Funkcionális edzés (TRX) 
Életmódklub
Betegklubok
Szív- és érrendszeri betegeknek
Cukorbetegeknek
Alkoholproblémákkal küzdőknek
Felnőtt alapszintű újraélesztő tanfolyam

TÁMOP 6.1.2/11/3
„Az egészségesebb lakosságért”

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
Egészségfejlesztési Irodája várja az érdeklődőket
 • Szűrőprogramok • Mentális egészségfejlesztés
 • Mozgásprogramok • Étrendi tanácsok 

ÉLETMÓDKLUB

Téma:  Gyermeknevelés és a stressz
  Hogyan jelenik meg a stressz a gyermeknevelés során? Mit tehet egy stresszes szülő, nagy-

szülő a gyermeknevelés kapcsán az agyintegráció tükrében? Trükkök, tippek, gyakorlatok.  
Előadó:  Gál Attila kineziológiai szakértő
Időpont: 2017.március 01. 15 óra 30 perctől

A programok térítésmentesen, kizárólag az Egészségfejlesztési Irodán  
keresztül vehetők igénybe.

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
Egészségfejlesztési Iroda
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.
Nyitva tartás: Hétfő, Szerda: 8.00-18.00,
Kedd, Csütörtök: 9.00-17.00, Péntek: 8.00-12.00
Telefon: 06-25-550-164
www.pantaleon.hu

Kertész László: Birkás István
2017. február elsején volt het-
ven éves Birkás István Munká-
csy-díjas képzőművész. Csa-
ládjával 1953-ban költözött 
Sztálinvárosba, majd a képzőmű-
vészeti főiskola elvégzése után 
1969-ben visszatért Dunaújvá-
rosba. A jeles alkalom kapcsán 
életművét bemutató kiállítással 
és egy kismonográfia megjelené-
sével köszöntötték őt a Kortárs 
Művészeti Intézetben.
A képes kismonográfia Kertész 
László művészettörténész ala-
pos és elemző munkája. Bemu-
tatja a festőművész fordula-
tokkal teli művészi pályáját és 
életének meghatározó állomása-
it: gyermekkor, kultúrsokk: „kis-
képzős” évek, a főiskolai vadem-
ber – besúgók kora, hazatérés és 
útkeresés. (Forrás: József Attila 
Könyvtár)

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

p e t r a b u t o r d i s z k o n t o k . h u

   EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK!
 Részletek az üzletben!

HITEL akár 0% befizetéssel.

Akciós Bútorvásár!
Messina sor 4 m  

159.900 Ft  153.300 Ft
Maxx sor 2,60 m  

67.000 Ft  
 61.800 Ft

Plútó gardrób 2,04 m 
87.600 Ft

Bogi előszobafal  
39.900 Ft  34.900 Ft

Klementina konyha  
135.300 Ft  125.300 Ft

Tálaló 110 cm  
39.900 Ft   

36.800 Ft

Előszobafal  
14.500 Ft   

11.000 Ft

Velence franciaágy  
118.800 Ft  99.800 Ft

Heverő (szivacsos)  
37.700 Ft  27.400 Ft

Panka gyerekágy  
29.900 Ft   

22.900 Ft

Valentina ágykeret (160x200 + matrac)  
 67.800 Ft  57.800 Ft

Szivacsos franciaágy (160x200)   
67.200 Ft  48.700 Ft

Jazz sor 3,60 m 179.000 Ft  149.900 Ft

Rómeó sarok (140x200)  
79.000 Ft 

67.200 Ft

Üveg étkező 4 személyes  
64.600 Ft 54.600 Ft

A gyakoriság 
függ az adott faj 
vízigényétől, a 
növény és a cse-
rép méretétől, a 
cserép anyagától, 
a környezettől és 
az évszaktól. Ál-
talánosságban el-
mondható, hogy 
a levéldísznövé-
nyeket tavasztól őszig bősége-
sen és gyakran, a nyugalmi idő-
szakban ritkábban kell locsolni. 
A legtöbb szobanövény számá-
ra a közönséges csapvíz is meg-
felel, ha éjszakára állni hagyjuk. 
A kényes fajok (pl. azálea, gardé-
nia, broméliák) mindenképpen 
lágy és nem túl hideg vizet igé-

nyelnek. A legegyszerűbb meg-
oldás, ha a csapvizet felforraljuk. 
Ne várjuk meg, hogy a növényen 
jelentkezzenek a túlöntözés vagy 
a kiszáradás tünetei! Jobb rit-
kábban és alaposabban locsolni, 
mint gyakran, kis adagokkal. Fe-
lülről történő öntözéskor öntsük 
ki az alátétből a felesleget.

Így öntözzük a szobanövényeket!

Nemsokára máshogyan kell 
fűtenünk otthon
Folyamatosan szigorodnak a kö-
vetkező években a lakossági fű-
tési rendszerekre vonatkozó mű-
szaki követelmények, amivel a 
hatóságok az energiafelhasználás 
hatékonyságának növelése mel-
lett a levegőszennyezés csökken-
tését is el akarják érni. A követke-
ző időszakban az újonnan vásá-
rolt egyedi gázüzemű fűtőkészü-
lékeknek és a szilárd tüzelésű ka-
zánoknak fokozatosan meg kell 
felelniük a komolyabb energia-

hatékonysági, károsanyag-kibo-
csátási elvárásoknak. Az egész-
ségesebb lakókörnyezet megte-
remtése jelentős nemzetgazda-
sági előnyökkel jár, javul az lakos-
ság egészségi állapota, csökkent-
hetők az egészségügyi kiadások.

Hirdetését 
feladhatja  
bárhonnan  

a nap  
24 órájában!
www.szuperinfo.hu
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Meghívó
Az Arany János Általános Iskola (Dunaújváros, Március 15. tér 5.) szeretettel meghívja az 
érdeklődőket az Arany 200 c. rajzpályázat kiállításának megnyitójára. A megnyitó időpontja: 
2017. március 1., 15 óra.Ajánló

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

arany
színes, magyarul beszélő, amerikai 
kalandfilm
Febr. 25., 26. 18:00

az egészség ellenszere
Febr. 24. 19:30, febr. 25., 26. 20:15, febr. 
27., 28. 19:30, márc. 1. 19:30
színes, magyarul beszélő, amerikai hor-
ror

Egy kutya négy élete
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi kalandfilm
Febr. 25., 26. 16:00

john vick: 2. felvonás
színes, magyarul beszélő, amerikai thriller
Febr. 24., 25., 26., 27., 28. 20:00, márc. 1. 
20:00

Kojot
magyar dráma
Febr. 24. 17:15, febr. 25., 26. 15:45, febr. 
27., 28., márc. 1. 17:15

Pofoncsata
színes, magyarul beszélő, amerikai 
vígjáték
Febr. 24. 15:45, 25., 26., 27., 28. 18:15, 
márc. 1. 18:15

Matiné:

vigyázz, kész, szörf 2.
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film 
Febr. 26. 10:00

Előadás:
Müller Péter: aranYFonáL - a lélek 
hallhatatlansága 
Febr. 24. 18:00

Galéria jazzklub:
BaBEL + junkie jack Flash
Febr. 25.

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

a királykisasszony, akinek nem volt 
birodalma
tárgyjáték. animációs játék – Stúdióter-
em
Febr. 25. 11:00 és 15:00

Kiss Csaba: a kaméliás hölgy 
romantikus játék - Színházterem
Febr. 25. 19:00

KuPLÉKIráLY
zenés játék - Stúdióterem
Márc. 03. 19:00

Kiállítás
INTERCISA MÚZEUM
(Dújv., Városháza tér 4.)
Látogatható: keddtől-péntekig: 10:00–
16:00 között; szombat-vasárnap zárva 
tart; a hónap első vasárnapján 14:00-
18:00 között. Hétfő szünnap. 
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:

Középkori várak - virtuális vártúrák
Látogatható 2017. április 9-ig

2017. február hónap műtárgya - 
BronZKorI KoPonYaMasZK 
IvánCsárÓL

BARTÓK AULA GALÉRIA
(Dújv., Barók B. tér. 1.)

smuk Imre spontán realizmus c. 
kiállítása
Megtekinthető: márc. 7-ig.

MMK GALÉRIA 
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 11.)

jeszenői Endre „az én világom” c. 
kiállítása
Megtekinthető: febr. 28-ig. 

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

open Mic Music Club
Febr. 24. 18:00

aCTIvITY ParTY
Febr. 25. 15:00

Teadélután az Írisz versszínpaddal
Febr. 27. 17:00

Bódy Gábor Filmklub

Egy asszony illata
magyarul beszélő, amerikai filmdráma
Febr. 28. 17:00

a naGY rETro – filmes vetélkedő
Márc. 3. 16:30

PurPLE-saBBaTH.-ZEPPELIn
Zsömbör Attila: Rocktörténet II
Márc. 3. 18:00
Állandó programokról információ: 
25/501-441

KAPTÁR MUSIC PUB

(Dújv., Béke tér 3.)

Hungarokarma & accident & The 
Tree 
Febr. 24. 20:00 •

Karaoke & Farsangi Party!
Febr. 25. 20:00 •

stabbed, Begotten silence, Manimal 
Inc. 
Márc. 3. 20:00 

Vidéki 
program
BARACS – FALUHÁZ

Horgászgyűlés
Február 25. 17:00

NAGYVENYIM – PALÁGYI JÓZSEF 
KÖNYVTÁR

velencei maszkok
Dr. Zseli József kiállítása
Megnyitó: febr. 24. 17:00
Látogatható: márc. 10-ig
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Kikapcsoló

Hozzávalók: 1 fej vöröshagy-
ma finomra aprítva,1 ek. vaj, 3 
ek. olívaolaj, 250 g brokkoli, 6 dl 
alaplé, 5 dkg kéksajt, 2 ek. pirí-
tott mogyoró, chilipor, só, fris-
sen őrölt bors.
Elkészítés: A vaj és az olaj keve-
rékén a hagymát dinszteljük 
puhára, finoman sózzuk. Néhány 
perc után öntsük fel az alaplével, 
majd forraljuk fel. 10-12 perc 
alatt puhára főzzük, szerecsendi-
óval, frissen őrölt borssal fűsze-
rezzük. Adjuk hozzá a sajt felét, 
és az egészet turmixoljuk össze. 
Egy vastag falú serpenyőt hevít-
sünk forróra, pár csepp olajon 
pirítsuk át a mogyorót. A levest 
a maradék sajttal, chilivel és a 
mogyoróval tálaljuk.

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 
0.5 ek szódabikarbóna, 1 db tojás, 
1 ek cukor, 1 tk só, kb 5 dl tej.
Elkészítés: A lisztet elkeverjük 
a szódabikarbónával, a cukor-
ral és a sóval, majd hozzáadjuk 
a tojást és annyi tejet, hogy sűrű 
galuskatésztát kapjunk. Két kanál 
segítségével bő olajba vagy zsír-
ba szaggatjuk, ha a fánk egyik 
fele pirosra sült megfordítjuk, és 
a másikat is pirosra sütjük. Ügyel-
jünk rá, hogy a zsiradék ne legyen 
túl forró, mert a fánkok megég-
hetnek kívülről, belül pedig nyer-
sek maradhatnak. Sütés után fel-
itatjuk róluk a zsiradékot, lekvár-
ral és/vagy porcukorral kínáljuk.

Kéksajtos brokkolikrémleves  
chilis mogyoróval

Munka és kikapcsolódás egyensúlya:
Személyes eredményességünket nagymértékben befolyásolja az, hogy a munka és a kikap-
csolódás egyensúlyban vannak-e az életünkben. Az tud igazán eredményesen dolgozni, aki a 
munkaszünetekben a szabad idejében képes elengedni magát, és tud pihenni. A pihenést is 
meg kell tanulni, hiszen gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik arról panaszkodnak, hogy 
túlpörögtek, nem képesek kikapcsolni a munka gondjait szinte sohasem.

Kézműves saroK: 

Egy kis tavasz a télben
Az év kezdete mindig nehéz, a véget nem érő hosszú, hideg. Lelket, 
szívet, érzékeket melengető ötlet ilyenkor virághagymákat nevelni, 
gyönyörködni az üde, tavaszi színeiben, a legjobb pedig hazaérkezni 
a friss virágillatú otthonunkba. 
Egy kis kreativitással, apró dekorációs elemekkel, rendhagyó 
ültetőedényekkel pedig igazi üde színfoltot varázsolhatunk az abla-
kunkba. 

Sváb kanálfánk
- A következő hirdetést szeret-
ném feladni: „Kétéves sziámi 
macskám elveszett. A megta-
lálónak 150.000 forint jutal-
mat fizetek.”
- De, uram, nem túlzás ez?
- Nézze, ez a macska volt a fe-
leségem kedvence! ráadásul 
az erdő mélyén ástam el, senki 
nem fogja megtalálni!

* * *
- Móricka, hol voltál tegnap?
- Nem jöhettem tanító bácsi, 
leégett a boltunk.
- rémes, és hol voltál 
tegnapelőtt?
- Előtte mindent össze kellett 
csomagolnunk.

HUMOrHangulatvilágítás 
konzervdobozokból 

Nem dobjuk ki, mert ilyet tudunk 
készíteni, szinte a semmiből! Rá-
adásul nagyobb energiabefektetést 
sem igényelnek, az idő sem vészes. 
Szükséges dolgok: konzervdobo-
zok, mintás papírok, olló, pillanat-
ragasztó, spárga, mécsesek, egy fa 
vállfa. S micsoda dekoráció! A lát-
vány meg is mutatja, mi a teen-
dőnk, hogy ilyenünk legyen a fa-
lon.
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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

Daruszentmiklóson, Újtelepi utca vé-

gében 800 négyszögölös kert bekerítve,

80 nm-es gazdasági épülettel, ipari

árammal, fúrt kúttal eladó. Buszmegál-

ló: 3 percre. Irányár: 3.000.000 Ft. Ér-

deklődni: 06-20/9280-171.

Építtetők figyelmébe! Kulcs csúszás-

mentes részén, az M6-hoz közel, 1,7

hektár földterület eladó. Ár megegyezés

szerint! Tel.: 06-25/251-937; 06-20/

4134-613.

Kulcsi, belterületi, közművesített építési

telek kedvező áron eladó. Tel.: 06-20/

2541-911.

Kisapostag belterületén 860 m2-es

üres telek eladó. Tel.: 06-30/9799-041.

JÁRMŰVEK

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

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

Eladó 2003-as benzines, 1,2-es Opel

Corsa C. Friss műszaki, vezetett szerviz-

könyv, szervokormány, légzsákok, klí-

ma, ABS, téli-nyári gumik, új fékek.

Irányár: 670.000 Ft. Tel.: 06-30/3901-

751.

Készpénzért autóját, teherautóját meg-

vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-

hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777.

LAKÁS

• Rómain 1 szoba+étkezős, III. emeleti,
hőszigetelt lakás; irányára: 4.990.000 Ft
• Bánkinál 1,5 szobás, VI. emeleti, átlagos
állapotú lakás; irányára: 5.490.000 Ft
• Táncsicsban III. emeleti, 1,5 szobás, hőszigetelt
lakás, tágas konyhával; irányára: 6.990.000 Ft
• Táncsicsban I. emeleti,
gyönyörűen felújított 1,5 szobás,
nagy konyhás lakás; irányára: 9.490.000 Ft
• Római körúton,magas földszinti 3 szobás,
teljesen felújított lakás, szigetelt házban,
buszmegálló közelében; irányára: 9.490.000 Ft
• Vételre keresünk eladó lakásokat készpénzes
vásárlóinknak (tulajdonrészt is vásárolunk).

06-30-850-8000

Dunaföldvár laktanyai részen 2 szobás,

58 nm-es, földszinti téglaépítésű tár-

sasházi lakás eladó. Érd.: 06-20/589-

3069.

Széchenyi (Gorkij) utcában I. emeleti

kétszobás lakás eladó. Irányár: 8,5 mFt.

Készpénzesek előnyben! Tel.: 06-30/

686-8297.

Földszinti, 70 nm-es, nagy, 3+nappa-

lis, amerikai konyhás, átalakított lakás

eladó, családi házra cserélhető. Tel.:06-

20/347-7833.

Készpénzért lakást veszek.
06-30-850-8000

Bocskai utcában 35 m2-es, felújítandó

tetőtéri lakás eladó. Irányár: 5,2 mFt.

Tel.: 06-30/570-0108.

Vennék belvárosi, háromszobás lakást

II. emeletig. Nem ingatlanközvetítő va-

gyok! Tel.: 06-30/631-4482.

Italnagykereskedés
azonnali kezdéssel

ÜZLETKÖTŐT
és B, C kategóriás jogosítvány-
nyal és gyakorlattal rendelkező

TEHERAUTÓ
SOFŐRT

keres.
Elsősorban, hasonló területen
már dolgozott, tapasztalattal

rendelkezők jelentkezését várjuk.
Fényképes önéletrajzokat a

tuttiker@invitel.hu
e-mail címre várjukmárcius 7-ig.

Belvárosi, földszinti, 54 m2-es, teljesen

felújított tégla lakás 12,9 mFt.

06303851801.

Rácalmási telephelyRe
Keresünk

megváltozott
munkaképességű
munkavállalót
napi 4 órás munkavégzésre

Feladat:
- Ereszcsatornák és lefolyok karbantartás
- Kerti kisgépek karbantartása
- Kerti bútorok karbantatása és tisztítása

amit kínálunk:
- Utazási költségtérítés
- Munkaruha biztosítása
- Bejelentett munka

Jelentkezés:
Hétfőtől-péntekig 8.00-15.00-ig
Email cím: a.nanasi@kvjmuvek.hu
Telefonszám: 06-20/615-29-43

Belvárosban 2 szoba hallos lakás ela-

dó.Tel.: 06-30/350-6721.

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Nagyvenyimen zártkert fürdőszobás

házzal eladó. Érdeklődni 18:00 óra után:

06-20/2546-073.

ÜZLET, IRODA

Belvárosi szépségszalon eladó.
Tel.: 06-20/9728-697, 06-20/9331-762

Belvárosban 140 m2-es
ÜZLETHELYISÉG

HOSSZÚTÁVRAKIADÓ.
Érd.: 06-30/474-5499.

Dunaújvárosban, forgalmas helyen,
72m2es üzlethelyiség elaDó.
lakást beszámítok. tel.: 06-20/445-2253

Dunaújváros központjában 44 m2

üzlet, alatta 100 m2 pinceüzlet kiadó.

Tel.:06-70/318-1155.

483 nm-es, jól működő ABC üzlethelyi-

ség eladó. I.ár: 45mFt. Tel.: 06-20/

5320-880.

Vasmű út 3. alatt lévő 75 m2-es üzlet-

helyiség kiadó. Érdeklődni: 06-30/396-

8168.

Dunaújváros területén, a 6-os úthoz

közel műhely eladó. Érd.: 06-30/834-

8675.

ÁLLÁST KÍNÁL

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

Mobiltelefon boltba
elsősorban szakképzett, műszaki
bbeeáállllííttoottttssáággúú, jjóó kkoommmmuunniikkáácciióóss

készséggel rendelkező
eladót felveszünk.

Jelentkezni lehet, fényképes önéletrajzzal
az info@vtelgsm.hu címen.

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!

Esze T. u. kétszobás, 2. em. téglalakás 8,4 MFt
Tavasz u. 2. em. 50 m2-es panel 6,5 MFt
Technikumban földszinti
felújított tégla 7,3 MFt
Kulcson gyümölcsöskertben nyaraló 4,2 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
Egyetemnél, 68 m2-es 3 szobás, tégla 13MFt
Szalkszentmártonban 3 szobás ház 7MFt
Vörösmartyban, 2 szobás tégla 8,9 MFt
Kiadó házak 10 főig Újtelepen 170 EFt
Keresünk eladó városi családi házat 20MFt

06-30-1818-942
Diófa u.ba 2 szob. felújított tégla 5,3 MFt
Erdősoron 7. em. átlagos panel 6,3 MFt
Apáczaiban 2. em. 2 szobás panel 6,7 MFt
Kassák L.-ban 1+3 félsz. panel 9,5 MFt
Vácin 2 szobás felújított panel 6,9 MFt
Venyimen 178 m2 3 szobás ház 36MFt
Rácalmáson 2 szintes ház 20MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12MFt
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 25MFt
Óvárosi 6 szobás családi ház 21,5 MFt
Rácalmási erdő, 20 000 m2 8MFt
Kulcsi telek igényes házzal 4,5 MFt
Kulcson 2246 m2 telek házzal 2,65 MFt

06-30-8678-641
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
Bocskain 1,5 szobás tégla lakás 6,5 MFt
Újtelepen luxus családi ház 70MFt
Venyimen 180 m2-es ház 15MFt
Venyim végén nyaraló 2MFt
Rácalmáson családi ház 8MFt
Kulcson ép.telek 678 m2 1,5 MFt
Rácalmáson ép.telek 720 m2 4,8 MFt
Venyimen építési telek 800 m2 3MFt
Adonyban családi házak 5,75-7,5; 12 MFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház 12,5 MFt
Mezőfalván 180 m2-es ház 14MFt
Mezőf. 178 m2 ház 4000 m2 telek 16MFt
Mezőfalván 100 m2-es ház 18MFt
Előszálláson 100 m2-es ház 4,8 MFt
Darusztm.on 85 m2-es ház 6,5 MFt
Soltszentimrén 85 m2-es ház 8MFt
Perkátán házak: 38MFt, 18 MFt
Kulcs horgász köznél nyaraló 4,3 MFt
Kulcs Tavasz u. nyaraló 3MFt
Kulcs Hajós úti nyaraló 5,4 MFt
Kulcs, Kőris u.-ban nyaraló 1,6 MFt
Kulcs cs.házas nyaraló (hitelátváll) 8,9 MFt
Iváncsán 2 szintes 5 szobás ház 14,3 MFt
Rácalmáson ház cégnek kiadó 120 EFt
Venyimen ház cégnek kiadó 165 EFt

06-30-8678-662
Adonyban 3 szobás sorház 12,5 MFt
Békében 1+2 fél szobás 9MFt
Rácalmáson étterem 30MFt

06-70-6037-708

CSALÁDI HÁZ

Szalkszentmártoni 3 szobás, össz-

komfortos ingatlan azonnali költözéssel

eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-

30/385-6005.

Szalkszentmártoni háromszobás csa-

ládi ház+dunaújvárosi telek garázzsal

városi lakásra cserélhető. Tel.:06-30/

385-6005.

Újtelepen, „Szikra Bisztró” mögött csa-

ládi ház eladó. Ár: 26MFt. Tel.: 06-70/

623-38-46.

Rácalmás központjában családi ház el-

adó. I.ár: 13.750.000 Ft. Érd.: 06-20/

5374-391.

Mezőfalván tanya jellegű ház eladó.

Gazdálkodásra alkalmas. Tel.: 25/444-

484

Sárszentlőrinc, Temető utca 16. (telek)

és Temető u. 32. (családi ház) eladó sür-

gősen.

Kulcson összkofortos, télen is lakható

kis ház eladó. Tel.: 25/444-484

Apáczai Cs. J. út 5-7. szám alatt lévő

33 m2-es helyiség kiadó (volt tetováló

stúdió). Érdeklődni: 06-30/396-8168.

Új Vasmű úton, 53m2-es üzlet, buszme-

gálló mögött 11,9 mFt. 06303851801

Március 15 téren 88 m2-es üzlet 9 mFt.

06303851801.

maxingatlan.hu • max-office.hu • 06 30 279 0840

DUNAÚJVÁROS ÉSZAKI LAKÓPARKBAN
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:

87 nm-es, 3 szoba + nappalis, 1 szintes: 23,5 mFt
CSAK KÖLTÖZNI KELL!

CSOK 10+10 mFt LEHETŐSÉGGEL,
AKÁR LAKÁSBESZÁMÍTÁSSAL, AZ

ÁTADÁSIG TÖRTÉNŐ BENTLAKÁSSAL!

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
+ nappali + 2 szobás egyedi fűtéses téglalakás: 22mFt
Sorház, 4 szobás, kerttel és garázzsal: 15,9 mFt
Baracs, 2 szoba + 1 szobás lakrész: 6,8mFt
3 szobás tégla a Barátságban: 8,5mFt
Technikumban 2. emeleti, 2 szobás tégla: 8,5 mFt
Belvárosi 2 + 1 félszobás téglalakás: 13,5 mFt
Belvárosi 1. emeleti, erkélyes,
2 szobás téglalakás: 9,8 mFt
Barátságban Dunára néző, 2 szobás tégla: 8,4 mFt
Mezőfalva, 2 szobás családi ház, tégla: 5,2 mFt
Új Vasmű úton 2 szobás, erkélyes: 5,99mFt
Belvárosi 136 nm-es üzlethelyiség kiadó: 350e Ft+áfa
Dunaújvárosban, 75 nm-es, lakrész
hosszú távra kiadó: 150 eFt
Dunaújvárosban nappali + 2 hálószobás + dolgozószo-
bás családi ház kiadó! 250 eFt/hó

INGATLAN - HITEL

KIADÓ INGATLAN

Főiskola közelében bútorozott 1 szoba,

étkezőfülkés lakás kiadó egy vagy két

személynek 45000 Ft+rezsi+ 2 havi ka-

ució. Érd.:06-30-994-5669.

Egyszobás, felújított, bútorozott lakás

igényesnek hosszú távra kiadó (1, 2 fő

részére).Tel.:06-20/480-6060.

Római körúton felújított, I. emeleti egy-

szoba-étkezős lakás igényesnek kiadó.

Érd.: 06-20/565-9665.

Keresünk 1,5 vagy 2 szobás kiadó la-

kást két gyermekkel. Érdeklődni: 06-30/

296-1476, vagy 06-30/962-5039.

Dunaújvárosban, 90 m2-es, igényes

családi ház kis rezsivel kiadó. Érd.: 06-

30/456-4655.

Garzon lakás kiadó. Érd.: 06-30/387-

4642.

Belvárosban kettőszobás, teljesen felú-

jított lakás kiadó. Tel.: 06-20/4796-962.

GARÁZS

Frangepán közben telek 24 m2-es ga-

rázzsal, szőlővel, gyümölcsössel, pincé-

vel (áram, vezetékes víz van) eladó. Ár

megegyezés szerint. Tel.: 06-30/385-

6005.

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



72017. február 24. ÁLLÁSBÖRZE

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel és alkalmasnak érzi
magát a feladatok ellátására, kérjük juttassa el fényképes szakmai

önéletrajzát a dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu e-mail címre.

ADunaújvárosi Szuperinfó

főállású
Marketing és rekláMtanácsadó

munkatársat keres

Feladatok:
• hirdetési felületek bemutatása és értékesítése,
cégek, vállalkozók és intézmények számára
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai
tanácsadás
• személyes tárgyalások szervezése és
lebonyolítása

Elvárás:
• tárgyalóképes kommunikáció
• eredmény- és ügyfél-orientáltság
• magabiztos számítógép kezelés (word, excel,
internet)
• önálló munkaszervezés
• saját gépjármű

Amit nyújtunk:
• segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések
• mobiltelefon
• laptop
• főállású munkahely
• alap és mozgóbér

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

Dunaújvárosi alternatív iskola
kiemelt figyelmet igénylő,

6-10, 10-14, 14-22 éves korú diákookk

neveléséhez,
oktatásához keres

az alábbi kritériumokkal rendelkező

kollégákat:
• gyermekközpontú, az ifjúság és a jövő
iránt elkötelezett
• képes váratlan helyzeteket megoldani
• módszereiben kreatív, rugalmas
• képes magáévá tenni, azonosulni
és elköteleződni a„Penteleiség’’
szellemiségével
• van saját hobbyja és jövőképe
• szociálisan érzékeny, magas érzelmi
intelligenciával rendelkezik.

2017. augusztusi kezdéssel.
Tájékozódhat:

www.penteleiszakkepzo.hu
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal és

motivációs levéllel
a pentelei.szakkepzo@gmail.com címen.

Kiemelt bérezéssel,
magas szintű

technikát kezelni tudó

traktorosokat
felveszünk.

Jelentkezés a

0630/364-0504
telefonszámon munka-

napokon 8-16 óra között.

A 20 éve működő Baurex-T Kft.
felvételre keres gyakorlattal rendelkező
• 2 fő kőművest • 2 fő festőt

• 2 fő segédmunkást
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent!
Jelentkezni: Dújv., Barátság út 5. fszt. 1.,

vagy 25/500-015.

Vendéglátásba
felszolgálókat
keresünk. Betanított is lehet.
Érd.: 06-30/6364-938



8 2017. február 24.ÁLLÁSBÖRZE





              



   
  


            









• 
• 
• 


• 
• 
• 









• 
• 
• 


• 
• 
• 





:      




             
               


A Glencore a világ egyik legnagyobb olyan multinacionális vállalata, amely többféle természeti erőforrás kitermelésével és  
hasznosításával is foglalkozik. Ipari és kereskedelmi tevékenységét világszerte több mint 50 országban 90-nél is több iroda szervezi.
A Glencore magyarországi cégcsoport fő tevékenysége gabonafélék, olajos magvak, takarmány alapanyagok és növényi olajok kereskedelme, 
illetve növényolajgyártás. Vállalatunk 20 éves jelenlétével, és folyamatos fejlődésével már meghatározó szerepet tölt be a közép-európai 
régió gabonakereskedelmében.
A Pannon Növényolajgyártó Kft. a Glencore magyarországi cégcsoportjának tagja, mely Közép-Európa egyik legnagyobb növényolajipari 
sajtoló üzeme.

Kazán- és vízműkezelő
Pannon Növényolajgyártó Kft. 
Feladatok:

• A gyár üzemegységeinek zavartalan ellátása ipari gőzzel és vízzel,
• A maghéj és gázkazánok üzemelésének és a hamuelszállítás felügyelete,
• Ellenőrzi a kazán védelmi rendszerét, a kazán szerelvényeit és a maghéjbetáplálás vonalát.

Elvárások:
• Kazángépész (12 t/h feletti minősítés), de minimum kazánkezelő (2-12 t/h közötti) végzettség,
• Minimum 5 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

Elektromos karbantartó
Pannon Növényolajgyártó Kft.
Feladatok:

• Elektromos javítások, hibaelhárítások elvégzése a biztonságtechnikai előírások figyelembe vételével,
• Az elvégzett feladatok dokumentálása az SAP megfelelő moduljában,
• A karbantartási terv végrehajtása.

Elvárások:
• Minimum középfokú villanyszerelő vagy műszerész végzettség,
• Villanyszerelésben, elektronikai berendezések javításában szerzett tapasztalat,
• Automatizálási, PLC ismeretek előny.

Munkavégzés helye:  Foktő (Bács-Kiskun megye)

Amennyiben képesnek tartja magát intenzív, magas szakmai igényeket támasztó környezetben  
bizonyítani és szeretne egy folyamatosan bővülő csapatnak aktív tagja lenni, kérjük, a pozícióra való 
hivatkozással küldje el fényképes magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzát, illetve motivációs  
levelét a gah.jobs@glencore.com e-mail címre.
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MUNKAERŐHIÁNYA VAN?
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában!

06-25/501-222 • dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu

ÁLLÁSHIRDETÉSÉT
• a Szuperinfó laphálózat minden lapjában!

• az ország bármely pontjára!

• helyben intézzük!

Tudta Ön, hogy itt helyben

a Szuperinfó dunaújvárosi

irodáján keresztül, az ország

54 másik Szuperinfó lapjába is

feladhatja hirdetését?A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

A Darusín Kft. az alábbi munkakörökbe
keres munkatársakat:

• Fémszerkezetgyártómérnök
• Gépész karbantartás vezető
• Villamos karbantartás vezető

Elérhetőség: darusin@darusin.hu

Hosszú távra, azonnali kezdéssel keresünk:
gépjárművezető munkatársat

B, e kategóriás jogosítvánnyal,
kisgépkezelőt (jCB1CX gépre).

Érdeklődni: 06-20/340-8110,
vagy Dunaújváros, Petőfi u. 96/A sz. alatt.Szeretnél

tűzoltó lenni?
Jelentkezz!

Dunaújvárosban
létesítményi tűzoltó állásra
felvételt hirdetünk. Tűzoltói
képesítés,„C”kategóriás

jogosítvány előny.

Jelentkezés önéletrajzzal,
a tuzolto974@gmail.com

címen.

ADarusín Kft. keres:
Gyártási- és szerelési munkákhoz:

• gyártó- és szerelőlakatost
• hegesztőt (minősített)
Emelőgépek karbantartásához:
• gépész, gépkezelő

szakmunkást / technikust
• villanyszerelőt

• elektrotechnikust
Gyártóműhelybe:

• segédmunkást
• raktárost, takarítót

(csökkent munkaképesség nem kizáró ok)
Elérhetőség: darusin@darusin.hu,

tel.: 06-25/ 503-930

Technológiai csőszerelésben
és lakatosmunkákban jártas

KOLLÉGÁKAT és
AWI HEGESZTŐKET
keresünk változómunkaterületre.
Elvárás: több éves tapasztalat.
CsőszErElő: pályakezdő is lehet,

szakmunkás
bizonyítvány szükséges.

Tel.: 06-70/638-0087
06-70/425-7569

ADunaújvárosi Szuperinfó irodájába

főállású
ügyfélszolgálati - back office ügyintéző

munkatársat keresünk.

Feltételek:
• érettségi bizonyítvány • tíz ujjas gépelés • magabiztos számítógép kezelés (word, excel,
internet) • adatrögzítési, pénztár kezelési gyakorlat • szorgalom, precizitás, terhelhetőség.

Fényképes szakmai önéletrajzát küldje a dunaujvaros@szuperinfo.hu e-mail címre.

ÚJ LEHETŐSÉG!
Piacvezető pénzügyi cég

dunaújvárosi képviseletének
bővítéséhez,

agilis kommunikációs
munkatársakat keres.
Kiemelt fizetési lehetőség,

teljes betanítás,
hosszútávú együttműködés!
Tel: 06-70/387-6060

FIGYELEM!

AGROBARACS zrt. fejő munkakörbe ke-

res -azonnali kezdéssel- férfi, női mun-

kavállalót. Érdeklődni a 25/498-380 te-

lefonszámon, vagy személyesen a 2427

Baracs, 067/2 hrsz címen.

Hosszú távú munkára keresünk segéd-

munkásokat, csőszerelőket, festőket,

darusokat. Tel.: 06-30/213-5047.

Gyakorlattal rendelkező péket és

péksegédet keresünk kiemelkedő fi-

zetéssel. Tel.: 06-30/474-5499.

B.BRAUN AH Zrt.
Dunaújvárosi Dialízisközpont

heti 40 és 20 órás
NŐVÉR ÁLLÁSRA
FELVÉTELT HIRDET

Jelentkezés: 03. 10-ig
OKJ-s szakápolói végzettséggel
06/25/500-921 vagy
a Dunaújvárosi Kórház

II. emeletén

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.

• Csőszerelő
(vízhálózat karban-
tartó, állandó
délelőtt)
• Hegesztő
• Lakatos
• Automatizálási
mérnök
• Elektrikus

• Dízelmozdony
szerelő
• Esztergályos
• Lángvágó
• Olvasztár IV.
• Autóvillamossági
műszerész
• Gépkezelő
• Villanyszerelő

Dunaújvárosbanműködő cég keres
megváltozott

munkaképességű
munkavállalót

udvaros
munkakörbe.

Jelentkezni önéletrajzzal
„udvaros” jeligére a Szuperinfó

szerkesztőségbe kérjük

Gépésztechnikusokat,
lakatosokat

és acélszerkezet
Gyártásban jártas
szakembereket

keresünk dunaújvárosi
műhely munkára.
Jelentkezni:

schnittkft@gmail.com
06(30)9937-176

A Pálhalmai Agrospeciál Kft.
felvételt hirdet

mg.-i erőgépkezelő és
szarvasmarha-tenyésztési

műszakvezető
munkakörökbe.

Feltétel: büntetlen előélet,
szakirányú végzettség.

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

Dunaújvárosban működő
cég, gyakorlattal rendelkező

raktárost
keres.

Jelentkezés: önéletrajzzal
„raktár jeligére”a szuperinfó

szerkesztőségbe kérjük.

Max Power Műszaki Áruház
eladómunkatársat

keres.
Jelentkezni személyesen,

önéletrajzzal az áruházban lehet.
Cím: belső Park Center

Work as a LIVE-IN CARER IN THE UK!

Earn up to 1.900.000 Ft/ 8 weeks.

Need good English, able to drive. Me-

et us at The Aquincum Hotel, Bp, Ár-

pád fejedelem u 94, on 8-9 th March

from 10 am- 4 pm. Érd.: 06-20/569-

7653, Register online:

www.oxfordaunts.co.uk

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

Azonnali munkakezdésre
LAKATOSOKAT
keresünk heti fizetéssel!

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

Gépkocsivezetőket
keresünk. kezdő is lehet.
Érd.: 06-30/6364-938

Dunaújváros környéki munkahelyre

szakácsot
felveszünk.
Végzettség nem feltétel. Jelentkezés e-mailben
amunkafejer05@gmail.com címen.

Dunaújvárosi üzembe
férfi segéDmunkásokat

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

06-70/316-1395

Dunaújvárosi könyvelő irodába
gyakorlattal rendelkező

mérlegképes könyvelő
munkatársat keresek, bér munkaügyben

jártasság előnyt jelent.
Jelentkezés: konyveles.dujv@freemail.hu

SzarvaSmarha telepre
állatgondozókat

felveSzünk.
Jelentkezés a 0630/364-0504
telefonszámon munkanapokon

8-16 óra között.

Sifeko Kft. felvesz
CNC láNg és plazmavágógép keze
lőket, aCélszerkezeti lakatosokat,

miNősített hegesztőket.
Tel.: 06-20/942-1105, 06-20/416-3989

Dunavarsányba azonnali
kezdéssel keresünk

Operátorokat
Folyamatos 12-órásműszakrendbe,
3 napmunka 3 nap pihenővel.

Amit ajánlunk:
• folyamatos munkalehetőség
• versenyképes fizetés
• béren kívüli juttatások
• szálláslehetőség (korlátozott számban)
• ingyenes buszjárat

Fényképes önéletrajzát az
erdeklodes@termelestamogatas.hu

címre várjuk, melyre levélben vagy
telefonon visszajelzünk.

Dunaújvárosi hosszú távú munkára ke-

resünk tapasztalt lakatos, ács szakem-

bereket Ferrobeton területén végzendő

munkára. Tel.: 06-70/622-8842.

2 eladólányt és 1 magyar szakácsot (férfit) keres

KeresünK villanyszerelőKet,
szerKezetlaKatosoKat

kiemelkedő bérezéssel, dunaújvárosi munkavégzésre.
Tel.: 06-20-852-9312
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TELEVÍZIÓ SZERVIZ
Kiszállással, lehetőség szerint
helyszíni javítással, garanciával.
Fülep István távközlési üzemmérnök

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

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

Egyéni vállalkozó keres maga mellé

szakképzett kőművest állandó, helyi

munkára; akár pályakezdőt is. Jelent-

kezni: bodridani73@gmail.com vagy

06-20/325-1349.

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
március 11-én.

Pénzes Frigyes
iskolavezető

AMINŐSÉG

Autósiskola
2400, Dunaújváros,

PPiac tér I. Szolgáltató ház 108.

Tel:06-70/614-2984
www.stopsuli.extra.hu

fny
sz:2

104
8-2

007

A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, a
VAJDA-PAPÍR KFT.

munkatársakat keres folyamatosan bővülő csapatába

TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:
• Alapanyagok befogadása, mozgatása, raktározása
• Késztermékek kiadása, mozgatása
• Raktári rend biztosítása
• Áruátvétel, árukiadás
Elvárások:
• Új típusú vezetőüléses targoncavezetői jogosítvány
• Targoncavezetői tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság
• Terhelhetőség
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00-18:00,
18:00-06:00)
vagy 5+2-es munkarend (06:00-14:00; 14:00-22:00;
22:00-06:00)

GÉPBEÁLLÍTÓ, GÉPMESTER
Feladatok:
• gépsor folyamatos üzemeltetése, beállítások,
átállások végrehajtása

• gyártásközi műszaki hibák elhárítása
• munkaterület és gépsor tisztántartása
• technológiai és minőségügyi követelmények
betartása
Elvárások:
• Gépkezelői/ gépbeállítói szakmai tapasztalat
• Mechanikus szerelésben szerzett jártasság
• Szakmunkás végzettség
• Nagyfokú precizitás és megbízhatóság
• Terhelhetőség, jó fizikum
Előny: Műszaki végzettség, gépkarbantartásban
szerzett tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00-18:00,
18:00-06:00)

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• Gépek folyamatos üzemeltetése, kezelése
• Technológiai és minőségügyi követelmények
betartása

• Munkaterületen a rend és tisztaság fenntartása és
gépsor tisztántartása
Elvárások:
• Átlagos műszaki érzék
• Alapfokú végzettség
• Precizitás és megbízhatóság
• Terhelhetőség, jó fizikum
• Önállóság
Előny: Gépkezelői szakmai tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00-18:00,
18:00-06:00)

KARBANTARTÓ
Feladatok:
• Termelő gépek, berendezések javítása, beállítása
• Időszakos karbantartások elvégzése
• Technológiai leírások betartása/betartatása
Elvárások:
• Szakirányú végzettség (géplakatos/gépbeállító
lakatos/karbantartó lakatos/TMK lakatos
vagy villanyszerelő/ villamos gépszerelő/
elektrotechnikus)

• Termelő vállalatnál karbantartásban szerzett
legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat

• Pontos, precíz, megbízható, önálló munkavégzés
• Csapatszellem
Előny: Tűzvédelmi és/ darukezelői szakvizsga
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00-18:00,
18:00-06:00)

Amit kínálunk: Versenyképes fizetés + cafeteria,
hosszú távú fejlesztési program, megbízható vállalati háttér

Munkavégzés helye: Dunaföldvár, Budapest

Jelentkezni fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz elküldésével lehet,
a tárgyban amegpályázott munkakör pontos megnevezésével.

A jelentkezéseket a következő címre kérjük elküldeni:
Postacím: 1239 Budapest, Ócsai út 8., e-mail: karrier@vajdapapir.hu

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

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

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)

SZOLGÁLTATÁS

Az Alibi Pizzéria
azonnali kezdéssel

KONYHALÁNYT
felvesz.

Érdeklődni: 30/640-1784

Nyílászárók szigetelése, passzítása.

Penészmentesítés. Redőnyök, szúnyog-

hálók, árnyékolók, szalagfüggönyök,

harmónikaajtók készítése, javítása.

www.peneszeltavolitasa.hu Tel.:06-30/

294-6022.

Számvitelből felkészítést vállalok. 06-

30-447-6754.

LAPOSTETŐ VÍZ-ÉS HŐSZIGETELÉSE

PROFSZIG-BAU KFT. 06 30 9535-709
www.profszigkft.hu • profszigbaukft@gmail.com

LAPOSTETŐ VÍZ-ÉS HŐSZIGETELÉSE
– a legkorszerűbb anyagok
– 10-15 év garancia
– folyamatos akciók
– ingyenes felmérés és árajánlat készítés
– 20 év cégvezetés

Keresünk alternatív iskolába német,

magyar, történelem, matematika, fizika,

kémia, földrajz, biológia, testnevelő sza-

kos középiskolai tanárt. Portfólió nem

elvárás. Jelentkezés szakmai önélet-

rajzzal, motivációs levéllel:

pentelei.szakkepzo@gmail.com

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.

Mezőgazdasági cég keres CE kate-

góriás jogosítvánnyal és GKI-kártyával

rendelkező gépjárművezetőt gabonás

szerelvényre. Tel.: 06-20/955-4253.

Gépi hímzőt keresek. Tel.: 06-20/494-

0144 vagy 06-78/462-654.

Érdi Peugeot Márkakereskedés autó-

szerelő munkatársat keres. Jelentkezni

a 06-23/521-620 telefonszámon vagy

petakft@peta.hu e-mailcímen lehet.

Bécs és Bécs környéki munkavégzésre

keresünk németül beszélő kőművese-

ket, hőszigetelőket, gépi vakolókat! Je-

lentkezni: scheidlep@gmail.com

Ausztriai Nightclub hostess munkára

keres csinos lányokat 19 éves kortól,

top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-

95, 06-30-313-35-16.

Siófoki étterembe felszolgálót, szaká-

csot szezonra felveszünk, szállás meg-

oldható. Érd.:06/20/9831-384, mikes-

ra@fibermail.hu.

Nagyvenyimre lovak mellé részmunkaidős
állatgondozót keresek.
Fizetés megegyezés szerint. Érd: 06-20-555-3414

A dunaújvárosi Bal2 Rock Kocsmába

keresünk fiatalos, mosolygós, pörgős

pultoslányokat. Tel.: 06-70/273-7956.

Segédmunkásokat és kőműveseket

keresünk azonnali kezdéssel. Érd.: 06-

20/340-8110.

Homlokzat hőszigetelőt, festőt, kőmű-

vest keresünk egész évi munkavégzés-

re. Bajkor 24 Bt. Érd.: 06-30/500-6795.

Magasnyomású önkiszolgáló autómo-

sóba karbantartót, kezelőt felveszünk.

Érd.: dunaujmoso@gmail.com

Németországi munkára keresünk bur-

kolni tudó kőművest és festőt. 06-20/

235-5565

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő

vagy másodállásban (alapbér+jutalék).

Tel.:06-30/334-5262.

Pultost keresek! Érdeklődni: 06-20/

476-8013.

Hosszú távra, azonnali kezdéssel festő-

ket keresünk. Érd.: 06-20/340-8110.

Ipari szigetelőket, szerelő bádogosokat

felveszünk. Érd.: 06-20/245-6006.

Kéménybélelés,
Kéményfelújítás.

Szerelt fémkémények gyártása, beépítése.
Furanflex kéménybélelés!

Minden kéménnyel kapcsolatos problémával
forduljon hozzánk bizalommal.

Hatósági engedélyeztetés,
elérhető árak, minőségi munka

garanciával.
Ne bízza a véletlenre, 15 éves szakmai tapasztalat.

Pentele Kémény Kft.

Tel.: 06-30-910-2393.

SMINKTETOVÁLÁS
porhatású, satíros technikával: 18 000 Ft.
Farkas Zsuzsa kozmetikus 06-30/715-4425

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000
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BOLHAPIAC

Gáztűzhely 35.000Ft, harmónika ajtó

10.000Ft, varrógép 15.000Ft, fali óra

5.000Ft, szőnyegek 5.000-20.000Ft,

szabadidő ruhák (L-XL) 6.000Ft, ventil-

látor 5.000Ft-30.000Ft, Dormeo matrac

20.000Ft. Tel.:06-20/391-8527.

20.000 Ft a nyomravezetőnek! Keresek

egy ellopott benzinmotoros, zöld színű

Hyundai fűkaszát. A szára kettészedhe-

tő. Tel.: 06-70/605-7690.

Eladó 120 literes hűtőszekrény. I.ár:

5.000 Ft. Tel.: 06-30/689-0410.

Eladó nagy, színes TV. I.ár: 10.000 Ft.

Érd.: 06-25/411-567.

Francia ágy jó állapotban eladó. I.ár:

12.000 Ft. Érd.: 06-20/310-5326.

Villanyszerelést vállalok. Apróbb mun-

káktól az új és régi lakások teljes szere-

léséig. Tel.: 06-20/237-7497.

Fissítőmasszázs: 06-20/255-3204.

Palatető bontásnélküli felújítása színes,

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes

árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/

229-2206,

www.palatetofelujitasjavitas.hu

Marhaerőleves

Pulykagombóc
leves
Káposztás tészta

Sült kolbász,
burgonyafőzelék
Kijevi csirkemell,
párolt rizs
Rántott brokkoli, tar-
tármártás, párolt rizs
Édes-savanyú csir-
kemell, párolt rizs
Csőbensült csir-
kemell karfiollal

380

505

650

705

815

730

790

715

380

505

630

705

750

630

815

790

380

505

630

720

830

860

630

805

380

505

680

710

830

805

630

720

38000

51555

73000

69555

82555

69000

75555

84000

Csontleves csiga-
tésztával
Tárkonyos csirkera-
guleves
Császármorzsa
lekvárral
Paradicsomos húsgom-
bóc, főtt burgonya
Eszterházy sertés-
ragu
Sajttal gombával töltött rán-
tott palacsinta, párolt rizs
Rántott sertésszelet,
Rizi-bizi
Mustáros szelet,
párolt rizs

Zöldségleves
árpagyönggyel
Jókai bableves

Diósguba,
vaniliasodó
Lencsefőzelé,
sült oldalas
Bakonyi sertésragu,
tészta
Tartármártás, rántott
sajt, párolt rizs
Burgonyás tészta

Cigánypecsenye,
forgatott burgonya

Karalábéleves

Orjaleves

Baconos juhtúrós
sztrapacska
Tökfőzelék,
Sertéspörkölt
Csiki aprópecsenye,
Tarhonya
Rántott hal,
petr. burgonya
Sólet

Grill csirkecomb wok
zöldségkeverék, párolt rizs

Sárgaborsóleves

Gulyásleves

Stíriai metélt

Paradicsomos káposz-
tafőzelék, vagdalt
Párizsi csirkemell,
Petr.burgonya
Juhtúróval töltött
gomba, párolt rizs
Resztelt csirkemáj,
párolt rizs
Lasagne

2017. 9. hét
02. 27.-03. 03.

Lomtalanítás, sitt- és szemétszállítás,

hétvégén is. Tel.: 06-20/9925-243.

TV jaVíTás!
Bármilyen típusú készülék javítását

vállalom, házhozmegyek.
Faragó László televízióműszerész.
Tel.: 06-20-3644-055.

www.katicamanikur.hu
Akciók a holnapon!
Kovács Katalin

Pedikűr, manikűr, műköröm
Itely Szalon Dújv., Római krt. 9/C

Bejelentkezés: 70/317-0359

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

Garanciával!
06-20-3625-817

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

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

KÁRPITOSMUNKÁK
Modern és styl bútorok
felújítását v
06-30-2661-73
2000styl@pr.h

,,GYÖNGY
,,
ÜVEGEZÉS

KÉPKERETEZÉS
30/253-6054
25/412-415

Béke tér 3. (Depo udvar)


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

Tel.: 06-70/667-3958

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

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

ZÁRSZERELÉS, JAVÍTÁS,
HEVEDERZÁRAK!

Műanyag és fém nyílászárók
javítása, pótzárazása.
06-20-3625-806

Kémény felújítás, bélelés, FURANF-

LEX, KAMIX (bontás nélkül), engedé-

lyeztetés. 06-70/427-0742

www.szucs.kemenycserepkalyha.hu

Költöztetés
06-20/337-2777

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

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

Fuvarozás, költöztetés.
Tel.: 06-30-883-0279.

Víz-, fűtésszerelést és komplett fürdő-

szoba felújítást vállalok! Tel.: 06-20/

366-7108.

Számítógépjavítás otthonában, hétvé-

gén is! Hálózatbeállítás, telepítés, alkat-

részcsere. Tel.: 06-30-9348-011.

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén

is. Nyugdíjaskedvezmény! Ingyenes hi-

babejelentés: 06-20/348-6218.

Szőlőmetszést, fakivágást, régi műkö-

sír tisztítást vállalok. Tel.: 06-20/2500-

362.

Festés, mázolás, tapétázás, építőipari,

szakipari munka. Seres László e.v.: 06-

30/9690-767.

Tetőcserép, fenyő fűrészáru megrend

elhető kivitelezéssel, kevezményesen.

Tel.:06-30/713-1495.

Kádfényezés beépített állapotban, garan-

ciával! Tel.: 06-20/9262-060;

www.kadfenyezes.com

Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 06-20/

366-7108.

Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-

lalok. Érd.: 06-30/559-7815.

Lomtalanítás! Bútorait, stb. ingyen el-

szállítom. Tel.:06-20/9925-838.

GÉP, SZERSZÁM

Kéménybélelés, kéményfelújítás! Tel.:

06-30-910-2393.

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-

ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt,

CO hegesztőt, műszerészesztergát, ma-

rógépet, kompresszort, invertert, kis gé-

peket. Tel.:06-70/624-5475.

Szőnyegpadló, PVC, parketta lerakás,

csiszolás. Érd.: 06-30-984-7778.

TÁRSAT KERES

170/70/63 éves dunaúvárosi férfiú is-

merkedne hölggyel 60 éves korig.

Tel.:06-20/565-1781.

49 éves férfi komoly kapcsolatot keres

csinos hölgy személyében. Tel.: 06-20/

583-7138.

PARTNERT KERES

40 éves, vidám, közvetlen hölgy ismer-

kedne. Tel.: 06-30/253-5452.

ÁLLAT

ajtófelújítás

 06-20/224-1772

perfekt-mór bt.
www.perfektajto.hu

 bontás, piszok és
törmelék nélkül

 soha többé
ajtókat festeni

minőségi ütés- és
kopásálló burkolóanyag

 több mint 1000 modell

110-130 kg közötti biotartásból
hízók eladók.
Ára 550 Ft/kg. Tel.: 06/70/385-1151

Mentett állatok (cicák és kutyák) gazdit

keresnek. Tel.: 06-20/536-0761.

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

Dunaújvárosban
és környékén!

EGÉSZSÉGÜGY

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

TOPFORMA tavaszra és nyárra. Fo-

gyózz sikeresen a költségeit pedig

szerezd vissza. ÉRDEKEL?

06302452974.

BŐRGYÓGYÁSZATImagánrendelés
Dunaújvárosban. DR. HARSÁNYI EMESE

Tel.: 06-70/531-6210

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!

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval,

20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj.

www.frankvendeghaz.hu; 06-30/944-

9398.

Vagyonvédelmi vállalkozás
vállalja telephelyek, építkezések

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

VEGYES

Költöztetés, fuvarozás
rakodással. Sitt- és

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

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!

SÍREMLÉK
AKCIÓ
2017. június 30-ig
Kétszemélyes síremlék

300 000 Ft-tól
Egyszemélyes síremlék

200 000 Ft-tól
Borostyán Tóth Kft.

Dunaújváros, Temető u. 45.
Tel.: 25/281-324, 20/510-0503

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

Vásárolnék 70-es évek előtti bútorokat,

mindenféle régi tárgyat, teljes hagyaté-

kot készpénzért. Ingyenes kiszállás.

Tel.:06-30/4655-680.

Ipari ezüst, amalgám, platina, palládi-

um felvásárlása bármilyen formában

non-stop. Tel.:06-70/292-1004.

TZ4K-14B traktor eladó, 100%-ban fel-

újított, árban megegyezünk. Tel.: 06-30/

698-7329.

Morzsolt kukorica eladó Dunaújváros-

ban. 4.500 Ft/mázsa. Tel.: 06-20/318-

4681.

5 m3-es tartály eladó. Érd.: 06-20/543-

6017.

Búza, árpa, zab, kukorica és tritikálé el-

adó. Tel.: 06-20/543-6017.
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TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit
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A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő szer valamint a Radistart Algit starter-
műtrágya 1:1 arányú keveréke 20 kg/ha-os dózisban optimális lehe-
tőséget biztosít a talajfertőtlenítés és startertrágyázás egy menetben 
történő elvégzésére.

TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit
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Illés Balázs +36 20 424 0184
www.fmcagro.hu

TALAJFERTÔTLENÍTÉS  
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Budapestről érkező szakbecsüs felvásárlást végez! 
HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!
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Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több évtizede tartó 
családi hagyományt, a szép tartós értékek felkutatását, felvásárlást. Édes-
apám a legnagyobb ékszerkereskedő. A tőle tanult sok évtizedes tapaszta-
latot és az 5-ös minősítésű bizonyítványomat, nemcsak magánszemélyek, 
de a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! Hiszem, 
hogy a tisztességes magatartásnak van jövője!
Komoly érdeklődők megkeresését örömmel várom.

Arany, ezüst, briliáns felvásárlás!
Ezüstök 300 Ft-tól/gr

Berkes, Czóbel, 
Neogrády, Vaszary, 
Glatz, Szőnyi,  
Lotz, Scheiber,  
Rippl-Rónai,  
Kmetty, stb....

Neves festők művei kimagasló áron!

Herendi  
készpénzes  
felvásárlás!

Antik arany-ezüst  
pénzek, tallérok  

16 000–30 000 Ft/gr

Eozinos Zsolnay  
(körpecsétes,  
kb. 100 éves) 
500 000 Ft, 1 000 000 Ft, 
akár 3 000 000 Ft

Arany  
6500–9900 Ft/gr

Arany zsebóra 
200 000–800 000 Ft

06-1/209-4245, 06-20/200-6084 • dinasztiagaleria11@gmail.com

Székesfehérvár • 2017.02.27. (hétfő) 9–15-ig Novotel Hotel, Ady Endre u. 19.                                                    
Mór • 2017.02.28. (kedd) 9–10-ig Lamberg Kastély- és Kulturális Központ, Szent István tér 5.         

Csákvár • 2017.02.28. (kedd) 11–12-ig Publo Étterem és Panzió, Szent Mihály tér 12.                                   
Gárdony • 2017.02.28. (kedd) 15–16-ig Nemzedékek Háza, Gárdonyi Géza u. 1.                                      

Dunaújváros • 2017.03.01. (szerda) 9–13-ig  
Klub Hotel, Építők útja 2. (különterem)                                          

Polgárdi • 2017.03.01. (szerda) 14–15-ig Közösségi Ház, Kossuth u. 76.  

Zöldség-Gyümölcs kereskedés
Piactér 2. Szolgáltatóház, 
Szabadság út 1. (a Coop-pal szemben).

Heti akciónk:
február 24-től március 2-ig

Sárgarépa 

99 Ft/kg

Görög narancs

179 Ft/kg

Idared alma

179 Ft/kg

TAN ABC - Balogh Ádám út 1.
H e t i  a k c i ó n k :

február 24-től március 2-ig

Sárgarépa   

99 Ft/kg

idared alma 

179 Ft/kg 

Milka táblás 
100g több ízben 

265 Ft  
(2650 Ft/kg)

tchibo  
Family kávé 250 g

460 Ft  
(1840 Ft/kg)

napcsepp 
étolaj 1l  

420 Ft


