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Mióta ünnepeljük a Nők napját?

  Nemzetközi nőnap március 8.     5. oldal

MINDEN SZEMÜVEGLENCSE  30% KEDVEZMÉNNYEL!

200 db KERET 50% KEDVEZMÉNNYEL!

KOMPLETT SZEMÜVEG MÁR 9900Ft-tól kapható  

a BEST OPTIKÁBAN!

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

Az akció meghosszabbítva március 31-ig, 
más kedvezménnyel nem vonható össze!

BRILL ÉKSZERBOLT         25/408-988 
Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 46.
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BRILL ÉKSZERBOLT         25/408-988         25/408-988 

Minőséget, értéket alacsony áron!
• Arany ékszerek már 40%-tól,
• Ezüst ékszerek már 70%-tól,
• Karórák már 40%-os,
• Ajándéktárgyak 20-30%-os 
árengedménnyel kaphatóak.
Vásárláskor törtaranyát a legmagasabb 
áron számítjuk be illetve vásároljuk meg.
Ne feledje nálunk garantáltan pénzt takarít meg!

Minőséget, értéket alacsony áron!

Vásárláskor törtaranyát a legmagasabb 
áron számítjuk be illetve vásároljuk meg.

A tAvAszi gArdrób 
frissítés most indul!

mitu üzletek, dunaújvárosban 
mitu Prémium, dózsa györgy út 56., H-P 09.00-18.00, Szo 09.00-13.00

Mitu Extra, Vasmű út 27., H-P 08.00-18.00, Szo zárva

Mitu Áreső, Béke tér 3., H-P 08.00-16.30, Szo 08.00-12.00 
facebook.com/mituhasznaltruha, www.mitu.hu

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

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

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

Aktuális
Bagdi Bella 
személyiségfejlesztő tréner, előadó, író és énekes
Dalaimmal, írásaimmal, motivációs koncertjeimmel és a pozitív pszichológia kutatási 
eredményeire épült Boldogságprogrammal ösztönzöm az embereket az önfejlődésre,  
a lelki békére és a pozitivitásra.

A hagyományoknak megfelelő-
en 2017. március 15-én, szerdán 
10 órai kezdettel a ’48-as Emlék-
műnél Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata is megem-
lékezik az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulóján.

A Himnuszt követően a 
Dunaújvárosi Vasas Táncegyüt-
tes felnőtt és ifjúsági csoportjá-

nak ünnepi műsorát láthatja a 
közönség (Művészeti vezető: Sző-
ke Genovéva és Suplicz Mihály; 
Narrátor: ifj. Pálfalvi János és 
Gasparik Gábor; gitáron játszik 
és énekel: Pere Nikolett és Bal-
la Bence; a műsort rendez-
te: Suplicz Mihály művésze-
ti vezető).

Ezt követően Cserna Gábor, 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
polgármestere mond ünne-
pi beszédet, majd a város veze-
tői, pártok, társadalmi szerveze-
tek, valamint a városi intézmé-
nyek vezetői helyezik el emléke-
ző koszorúikat.

Az ünnep zárásaként felcsen-
dül a Szózat.

Március 15. nemzeti ünnep

KÖZÉRDEKŰ

Önfejlődés és lelki béke
Bagdi Bella Előttem legyen 

mindig út c. motivációs koncert-
je március 8-án 18 órakor hall-
ható a Munkás Művelődési Köz-
pontban. Különféle élethelyzetek, 
életszakaszok problémáihoz nyújt 
útmutatókat a zenén keresztül, 
legyen szó akár célok eléréséről, 
elengedésről, gyógyulásról, bár-
miről, ami fontos.

Minden hónap első hétfőjén szirénapróbával tesztelik a 
szakemberek a Monitoring és Lakossági Riasztó rendszert. 
Dunaújvárosban, a soron következő hangos üzemű, teljeskörű 
próbára 2017. március 06-án hétfőn, a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság döntése alapján, 11.00 
órakor kerül sor.
A havi rendszerességgel tartott csökkentett üzemű 
próbához képest, most úgy fognak megszólalni a szirénák, 
mintha éles katasztrófahelyzet lenne, melynek kapcsán a 
„Katasztrófariadó” és a „Riadó elmúlt” jelek 
kerülnek leadásra az előző évekhez hasonlóan.
A szirénák megszólalása ezekben az 
időpontokban csak a rendszer próbája, 
tehát a lakosságnak semmiféle teendője 
nincs.

SZIRÉNAPRÓBA

Ismét Karrier Nap és Állásbörze  
a Dunaújvárosi Egyetemen

2017. március 7-én, ismét 
Karrier Napot szerveznek 
a Dunaújvárosi Egyetemen. 
A nagyszabású programot 
az intézmény „A” épületé-
ben rendezik meg 10.00 és 
14.00 óra között. Az esemé-

nyen közel húsz cég képviselői 
várják az érdeklődőket. Kar-
rier Nap célja, hogy a pálya-
kezdők, álláskeresők illetve 
érdeklődők, közvetlenül talál-
kozhassanak a munkaerőpiac 
szereplőivel.

�Minő�csodás�kevercse�
rossz�s�nemesnek
�A�nő,�méregből� 
s�mézből�összeszűrve.
�Mégis�miért�vonz?� 
mert�a�jó�sajátja,
�Míg�bűne�a�koré,� 
mely�szülte�őt.

(Madách�Imre)

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

NAPI AkcIóINk:
március 3–9-ig

Burgonya (mosott) 

99 Ft/kg

Házi tojás L-es: 

32 Ft/db 

Banán: 

 369 Ft/kg

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

március  3–9-ig
Balogh családi

1kg-os tészta (többféle)

299 Ft/cs.

Burgonya
(mosott)

99 Ft/kg

Házi tojás
L-es:

32 Ft/db

completa
kávékrémpor 200 g

230 Ft/cs.
 (1150 Ft/kg)

Háztartási keksz
200 g 

130 Ft/cs.
(650 Ft/kg)
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A Dunamenti Regionális Népfőiskola állami támogatással 35 
órás, ingyenes, kezdő és haladó digitális készségfejlesztő tan-
folyamot indít március hónapban (hetente 2 – 3 alkalommal). 
A résztvevők a tanfolyam végén tanúsítványt kapnak. A je-
lentkezők párhuzamosan másik támogatott informatikai kép-
zésen nem vehetnek részt. 
A képzés a GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” c. 
EU-s támogatású projekt keretében történik, melynek cél-
ja a lakosság digitális tudásának növelése, amely hozzájá-
rul a munkaképes korúak foglalkoztathatóságának javításá-
hoz, az infokommunikációs technológiák használatát igénylő 
álláslehetőségekhez.
A 16 és 65 év közötti érdeklődők jelentkezhetnek és további 
információt kérhetnek Gyolcsosné Kubik Hajnalkától  (25/746-
875 vagy 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 3. 8-15 óráig).

INGYENES TANFOLYAM Új képzés indul 
Kecskeméten

2017 szeptemberében a kecs-
keméti Pallasz Athéné Egyetemen 
megkezdődik a logisztikai mérnö-
kök képzése, ami ma a legkere-
settebb szakmák közé tartozik, 
és könnyű karrierutat ígér biztos 
jövedelemmel. A Pallasz Athé-
né Domus Mentis Alapítvány a 
tervek szerint ösztöndíjat ajánl 
fel a legeredményesebb logiszti-
kai mérnöki szakos hallgatóknak.

A fiatalok mobiloznak, az idősek számítógépeznek
Nagyarányú az információs 

és kommunikációs technológi-
ai (IKT) eszközök használata a 
mezőgazdasági árutermelő gaz-
daságok döntéshozóinál. A negy-
venévesnél fiatalabb korosztály a 
mobileszközöket, a negyvenéves-
nél idősebb az asztali számítógé-
peket használja inkább. Összes-

ségében a magyarországi vállal-
kozások 93%-a használt számító-
gépet, és 90%-uk csatlakozott az 
internethez 2015-ben a KSH leg-
frissebb adatai szerint. Az inter-
netkapcsolattal rendelkező hazai 
vállalkozások mindegyike széles 
sávon internetezett.
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Jankovics Anna
„Kislány koromban, minden karácsonykor és húsvétkor írtam egy darabot, aminek én voltam 
a főszereplője, és én is rendeztem az utcabeli gyerekeknek.  Én már háromévesen kijelentet-
tem, hogy színész leszek, még alig tudtam beszélni, de a Grimm mesében már én voltam a 
főszereplő.”  (Forrás: szigligeti-szinhaz.hu)

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

 
Énekelj! 
Színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film 3D 
Márc. 4. 16:30

Lego Batman 
A film színes, magyarul beszélő, ameri-
kai családi animációs film 3D 
Márc. 5. 10:00

a nagy Fal 
Színes, magyarul beszélő, amerikai-kínai 
akcióthriller 3D 
Márc. 5. 14:00

 
utazók (Passengers) 
Színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi 
akciófilm 3D 
Márc. 5. 18:00

 
Logan - Farkas
Színes, magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm
Márc. 3. 20:00,  4. 18:45,  5. 20:00, 7. 20:00, 
8. 18:00, 9. 17:45, 10. 16:00

nincs kettő négy nélkül
Színes, magyarul beszélő, olasz akció-
vígjáték.
Márc. 4. 16:00,  5. 15:00

szólít a szörny
Színes, feliratos, amerikai-spanyol 
fantasy
Márc. 3., 5., 6., 7, 8. 17:00

 
T2 Trainspotting 
Színes, feliratos, amerikai filmdráma
Márc. 3. 18:00, 19:00, 4. 18:00, 20:00, 5. 
16:00, 19:00, 6. 20:00, 7. 18:00, 19:00, 8. 
19:00

 
Kong: Koponya-sziget  3d 
Színes, magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm
Márc. 8. 20:30, 9. 20:15, 10. 19:00
Kong: Koponya-sziget  színes, magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm
Márc. 9. 19:30,  10, 19:30, 18:00

rock csont  3d
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film
Márc. 9. 16:15, 10. 14:30

rock csont  
Színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film
Márc. 9. 10. 17:00
Matiné

 
Lego Batman
A film  színes, magyarul beszélő, ameri-
kai családi animációs film
Márc. 5. 10:15

Koncert

Zorán Turné 2017 
Márc. 06. 19:00

nőnapi operett nagykoncert 
Márc. 13. 19:00

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

 

KuPLÉKIráLY
zenés játék - Stúdióterem
2017. március 03. 19:00

vILáGGá MEnTEM (6 éves kortól)
Előadás - Stúdióterem
2017. március 06. 10:00, 14:30
2017. március 10. 10:00

2017. március 13. 10:00, 14:30
2017. március 14. 10:00, 14:30

ájLávju, dE jÓ vaGY, LÉGY Más
jókedvű musical revü - Színházterem
2017. március 10. 19:00
2017. március 12. 19:00
2017. március 13. 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 elő-
zetes bejelentkezéssel
A programokkal kapcsolatban bővebb 
tájékoztatás: 06-25/411-315, www.
intercisamuzeum.hu
állandó kiállítás:
Földszint - Látványtár – A kőkortól a leg-
újabb korig
I. emelet - Dunaújváros története az 
őskortól az 1970-es évek közepéig
Időszaki kiállítás:
Középkori Várak - Virtuális Vártúrák
Látogatható 2017. április 9-ig

 
Március hónap műtárgya: 
Nemzetőr dandártábornoki férfi egyen-
ruha
Megtekinthető a múzeum földszinti 
aulájában. Márc. 5-én, vasárnap a 
múzeum nyitva tart.

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

 
BaLLa aTTILa 
Elemek című  retrospektív kiállítása
Megnyitó: márc.10. 18:00
Megnyitja:  Kozák Csaba művészettörté-
nész
Megtekinthető ápr. 14-ig, vasárnapok és 
ünnepnapok kivételével naponta 10-től 
18 óráig.

 

KuruCZ ZsÓFIa kiállítása 
Megnyitó:  márc. 10. 18:30
Megnyitja: Kurucz Róbert Megtekinthe-
tő ápr. 14-ig, vasárnapok és ünnepna-
pok kivételével naponta 10-től 18 óráig

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM „P 
ÉPÜLETÉBEN” 
(Dújv. Táncsics Mihály utca 1/A P. épület)

„TudoMánYos FEsTMÉnYEK „ cím-
mel Móder rezső kiállítása
Megtekinthető: márc. végéig.

MMK GALÉRIA 
nemesnyik Éva kiállításának meg-
nyitója
Márc.3. 18:00

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

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

PurPLE-saBBaTH.-ZEPPELIn
Zsömbör Attila: Rocktörténet II
Március 3. 18:00

BÓdY GáBor FILMKLuB

 
valahol Európában
Márc. 7. 17:00

BaGdI BELLa MoTIváCIÓs Kon-
CErTjE
Márc. 8. 1800

MMK HanGja voICE CLuB
Márc. 10. 18:00

MMK KÉZMŰvEs vásár
Márc. 11. 9:00

CsaLádI naP Bábelőadás és táncház
Márc. 11. 15:00
Programokról információ: 25/501-441

KAPTÁR MUSIC PUB
(dújv. Béke tér. 3.)

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

Vidéki  
program
RÁCALMÁS
Bababörze a Pomóthy Üzletház 
éttermében
Márc. 11.én 9 és 12 óra között

NAGYVENYIM – PALÁGYI JÓZSEf 
KÖNYVTÁR
Velencei maszkok
Dr. Zseli József kiállítása
Látogatható: márc. 10-ig

Ajánló
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Nőnap
Raymonde de Laroche
az első nő, aki pilótajogosítványt kapott
A francia Aero-Club száz éve, 1910. március 8-án adta ki Raymonde de Laroche nevére a Nemzetközi Légügyi 
Szövetség által kiállított 36-os sorszámú pilótajogosítványt. Így ő lett az első hivatalos női pilóta.

Bordo, Susan: Boleyn Anna – A leghíresebb angol 
királyné
Milyen is lehetett a valóságban Boleyn Anna, VIII. Henrik 
második, 1536-ban kivégzett felesége? A családja lökte őt 
a király karjaiba, vagy őszintén szerette Henriket? Vajon 
tényleg megcsalta a férjét a testvérével, vagy csak koncep-
ciós eljárás áldozata volt? Hogy juthatott ilyen sorsra ez az 
asszony, akinek annak idején nyolc évig udvarolt a király, 
s akiért még Rómával is hajlandó volt szakítani? És hogy 
lehet az, hogy bár számtalan regényben és filmben ábrá-
zolták, szinte nincs két hasonló Boleyn Anna-kép? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdésekre igyekszik válaszolni az életrajzi 
kötet. A szerző Boleyn Anna halálával indít, majd kronoló-
giai rendben haladva ismerteti az életutat. Majd alapos 
kultúrtörténeti áttekintést nyújt arról, hogy milyen mó-
don képzelték el és jelenítették meg alakját a halála óta 
eltelt évszázadok során.

Városi nőnap Rácalmás

JAKUPCSEK GABRIELLA
A BESZÉLGETÉS FOLYTA- 
TÓDIK
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS IN-
TERAKTÍV BESZÉLGETÉS A 
SZERZŐVEL.
2017. március 8-án 18 órakor
a RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR-ban
 
2459 RÁCALMÁS, SZIGET-
FŐ U. 31.
Sok szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt!
A rendezvény látogatása 
ingyenes!

KÖNYVAJÁNLÓ

KÖNYVBEMUTATÓ

1857. március 8-án  történt 
az az esemény, mely előzménye 
lehetett a mai nőnapi ünnepnek.  
Emberibb munkafeltétele-
ket és magasabb fizetést 
követelve negyvenezer 
textilipari nődolgozó 
tüntetett New York 
utcáin. 1909-ben az 
Egyesült Államokban 
tartották meg az első 
nemzeti nőnapot feb-
ruár utolsó vasárnapján, 
28-án. 1910-ben határozták el, 
hogy nemzetközi nőnapot tarta-
nak a new yorki esemény emléké-
re. A Nemzetközi Nőnapot elő-
ször 1911. március 19-én ünne-
pelték meg Németországban, 
Dániában, Svájcban és Ausztri-
ában. 1917-ben véglegesen már-
cius 8-ra került a Nemzetközi 
Nőnap dátuma, amikor Orosz-
országban ugyanezen a napon 
tüntettek a nők kenyérért és a 
békéért.

Magyarország a nőnapi felhí-
váshoz először 1913-ban csat-
lakozott, amikor az Országos 

Nőszervező Bizottság röp-
lapokat osztott. Először 

1914-ben ünnepelték a 
nőnapot, országszerte 
rendezvényeket szer-
veztek. A koráb-
ban különböző idő-

pontokban rendezett 
nőnap 1948-tól – szov-

jet mintára – március 8-ára 
került. 1949-től az állami propa-
ganda állította a saját szolgálatá-
ba, a Rákosi-diktatúrában a nőnap 
ünneplése kötelezővé vált. 

Napjainkban ez az ünnep 
Magyarországon is elvesztette 
eredeti mozgalmi, politikai jel-
legét, helyette a nők virágajándé-
kozással egybekötött köszöntése 
dominál.

A nemzetközi nőnapot 1977 
óta az ENSZ is a világnapok közt 
tartja számon.

Március 8. nőnap

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

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

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

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

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

*Nagy engedménnyel  
VÁGOTT VIRÁGOK

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

Lefogyhatatlan 
zsírpárnák?

Cellulit, lógó felkar, 
feszességét 

vesztett arcbőr? 
Aknés hegek, striák, 

petyhüdt, ráncos bőr? 

Van megoldás!
A legmodernebb Venus Concept 

Rádiófrekvenciás gépekkel, 
orvosi szintű kezelések. 

Érdeklődés és bejelentkezés: 
06/30-474-04-86
06/25-406-087
2400, Dunaújváros, 

Kossuth Lajos utca 15. fszt.1.
dr. Gergely Gyöngyi 

bőrgyógyász, kozmetológus, 
venerológus szakfőorvos

A�nő�az�a�lény,�amely�
végletes�erejében� 
és�gyengeségében:�
képes�elájulni,� 

ha�egy�egeret�vagy�
pókot�meglát,� 

és�az�élet�legnagyobb�
rémületeivel� 

sokszor�rettenthetetle-
nül�száll�szembe.
(Denis�Diderot)
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HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK 
KÖZEL 80%-a állítja, hogy 

KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ, FEHÉR SZTK, AUDIOLÓGIA

Bejelentkezés: 06-30/449-9079 www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

2400 Dunaújváros, Vasmű u. 10. 3. szint

Érdekes
A világ egyik legjobb munkája
Gyerekként sokan gondoltuk azt, hogy ilyen lehet a tökéletes munka. És igen…Egészen hihetetlen pozíci-
óra keres embert a Mondelez. Ez a multi gyártja a Milkát, Oreót vagy épp a Tobleronét. Csokoládé kósto-
lót keres a cég az angliai irodájába. A munka mindössze heti 7 és fél órát venne igénybe, így ha degeszre 
nem is keresné magát az ember, de biztos, hogy minden percét élvezné a feladatnak.

A magyar Coca Cola 
cukrosabb, mint az osztrák

Amit eddig is sejtettünk, 
azt most megint megerősítet-
ték: hiába az azonos név, nem 
ugyanazt a terméket árul-
ják a nagy élelmiszerláncok 
Magyarországon, mint tőlünk 
nyugatra. A napokban a szlo-
vák agrártárca hívta fel erre a 
figyelmet, majd a Magyar idők 
kérdezte meg a hazai Földmű-
velésügyi Minisztériumot. 
Ott közölték: a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal (Nébih) nem-

rég 24-féle 

azonos, 
vagy nagyon 
hasonló termékmin-
tát hasonlított össze érzék-
szervi tulajdonságaik, össze-
tételük és a jelölésük alapján.  
Az eredmény sokkoló - még a 
Coca Cola is más Magyaror-
szágon, mint tőlünk nyugat-
ra. Az idehaza kapható Coca 

Cola például cukrosabb (0,6 
százalékkal), mint az oszt-
rák, és az olcsóbb, kukorica-
alapú édesítő felhasználásával 
készítik. Az illata kevésbé telt, 
kevésbé összetett, ami eredhet 
a felhasznált aromák különb-
ségéből. A Nesquick kakaópor 
magyar változatának illatában 
és ízében a kakaós jelleg gyen-

gébb, főként az édes íz 
dominál, az osztrák 
íze harmonikusabb, 

a kakaós illat 
intenzívebb. 
A kontroll 
szerint a 

Nutella 

mogyo-
rókrém állaga pél-

dául jóval kevésbé volt lágy, 
kidolgozott. Az itthon kap-
ható Paula puding, Landliebe 
tejberizs, Actimel joghurt ital 
egyértelműen más, mint oszt-
rák testvére. (forrás: offmedia.
hu)

A vattacukor újjászületése
Na kinek volt még a ked-

vence a vattacukor gyermek-
korában? Biztosan sokan 
vannak ezzel így, különben 
hogyan is rajonghatnának 
több ezren ezekért a fotókért, 
amelyek egy ausztrál édesség-

boltban készültek? Fluffë név-
re hallgat, és Sydneyben talál-
ható az a boltocska, ahol eze-
ket a desszerteket meg lehet 
kóstolni. A koncepció egysze-
rű, bármi is a kívánság, abszo-
lút kivitelezhető, de a fő alko-

tóelem mindig a házi készíté-
sű vattacukor marad. Képzel-
jék el, hogy milyen illat ter-
jenghet ebben a cukrászdá-
ban, ha már ez a pár fotók 
is ennyire émelyítő... (forrás: 
life.hu)

Járdába épített jelzőlámpa
Bodegraven városában (Hollandia) 

már tesztelik a Plus Lightlines névre 
hallgató LED-es rendszert, mert sokan 
már fel sem néznek a hagyományos jel-
zőlámpákra. A gyalogoskereszteződé-
sek biztonságát növelnék a járdába épí-
tett, LED-ekből kirakott színes vonallal, 
ami zölden világít, ha szabad az átke-
lés, és pirosan, ha tilos. Igen, az állan-
dóan az okostelefonjukon csüngő embe-
rek miatt van erre szükség, akik sokszor 
séta közben is csak lefelé, a kijelzőre néz-
nek. Őket mentené meg a rendszer attól, 
hogy az autók elé lépjenek.

www.szuperinfo.hu

Az Egyesült Államokban élő Ronnie és Sherron 
Bridges különleges háziállata egy bölény, amelyet ráadá-
sul a házukban tartanak. Az 1134 kilós állat többször 
kis híján agyonnyomta őket, ennek ellenére imádják, és 
semmiért sem válnának meg tőle. A Vadállatnak becé-
zett 11 éves négylábú velük reggelizik, együtt nézik a 
westernfilmeket a tévében, sőt még olvasnak is neki, 
hogy könnyebben elaludjon. (forrás: borsonline.hu)

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

Családi ház eladó Mezőfalván. Ugyanitt
esztergák, maró- és vasfűrészgép ela-
dó. Tel.:06-20/453-1667.

Készpénzért lakást veszek.
06-30-850-8000

Kulcson 3 szobás ház eladó vagy városi
lakásra cserélhető. Tel.:06-20/361-
9878.

Vácin IV. emeleti, 57 m2-es, kétszobás,
erkélyes lakás eladó. Érd.:06-20/413-
4718.

Rácalmás központjában családi ház el-
adó. I.ár: 13.750.000 Ft. Érd.: 06-20/
5374-391.

Táncsics elején II. emeleti, 44m2-es,
felújított lakást földszintire cserélnénk.
Érd.:06-30/910-6343.

Eladó tégla, tetőteres családi ház, la-
kást beszámítunk. Érd.: 06-20/915-
7904.

Martinovics utcában kétszobás, erké-
lyes lakás eladó. Ár: 6,2 mFt. Tel.:06-30/
957-1320.

Baracson ház eladó, 2 család részére is
megfelel. Érd.: 06-20/311-7669.

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Bocskain III: emeleti, erkélyes, felújított
kétszobás, kulturált lépcsőházban:
7,1mFt. Tel.:06-30/910-6343.

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

Nagyvenyimen zártkert fürdőszobás
házzal eladó. Érdeklődni 18:00 óra után:
06-20/2546-073.

Vennék belvárosi, háromszobás lakást
II. emeletig. Nem ingatlanközvetítő va-
gyok! Tel.: 06-30/631-4482.

Kisapostagi szabadidőpark közelében
zártkert olcsón eladó. Érd.: +36-20/
971-6393.

Liget közben 3. emeleti, erkélyes, egy-
szobás, szép lakás: 6,5mFt. Érd.:06-30/
910-6343.

Dunaújvárosi háromszobás lakás, nya-
raló, üzlet, garázs eladó. Érdeklődni:
macielelmiszer@gmail.com

ÜZLET, IRODA

Kiadó 51m2-es
üzlethelyiség
a dunaújvárosi Piac téren, május 1-jétől.

Érdeklődni:
30/686-43-87, 30/431-65-94

Dunaújvárosban 1000 m2-es,
targoncázható, salgópolcos

raktárépület a Verebély
úton április 1-jétől kiaDó.
06-20/231-8606
www.facebook.com/aver-Hellas-kft.

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

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

Dunaújváros központjában 44 m2
üzlet, alatta 100 m2 pinceüzlet kiadó.
Tel.:06-70/318-1155.

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.

Kiadó a Vasmű úton, 52 nm-es üzlethe-
lyiség. Érd.: 06-30/455-3900.

KIADÓ INGATLAN

Egyszobás, bútorozott lakás nem do-
hányzó, fiatal párnak kiadó. Tel.: 06-30/
244-6750.

Egyszobás, felújított, bútorozott lakás
igényesnek hosszú távra kiadó (1, 2 fő
részére).Tel.:06-20/480-6060.

Belvárosi 2 szobás lakás kiadó.
60.000Ft +2 havi kaució. Tel.: +36-20/
565-43-01.

Szoba kiadó belvárosban nemdohányzó
hölgy részére. Tel.: 06-30/350-6721.

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.

Vasmű főkapu mellett aknás, fűtött ga-
rázs eladó. Érd.: 06-20/569-3448.

Autóklub mögött garázs 700.000 Ft-ért
eladó 06303851801.

Technikum városrészben 1,5-2 szobás
földszinti lakást keresek megvételre.
Tel.: 06-30/350-6721.

FÖLD, KERT

Zöld SZTK-nál, hosszú ekélyes, 55m2-
es, 3.emeleti, igényes téglalakás:
9,8mFt. Tel.:06-30/910-6343.

Kulcs, Virághegy, Csillagköz utában 250
négyszögöles zártkert eladó. Ásott kút,
vezetékes víz, áram, kis faház van. Tel.:
06-25/740-364.

Nagyvenyimen 2 szobás 90 nm-es lak-
területi lakás 17 MFt-ért eladó. Tel.: 06-
20/986-0996.

Első emeleti 2+hallos téglalakás Marti-
novics utcában 8.000.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06-30/390-2235, 06-25/743-715.

Táncsics utcában másfél szobás lakás
eladó. Irányár: 6,9 mFt. Tel.:06-30/
9695-517.
Lakóingatlanok értékbecslése! Tel.:
06-20/5694-262.

JÁRMŰVEK

96-os évjáratú Renault Twingó alku nél-
kül 250.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-20/
986-0996.

1999-es évjáratú Opel Astra, 1.4 Clas-
sic első tulajdonostól, frissen vizsgáztat-
va eladó. Érd.: 06-20/9865-813.

4 db 175/65 12 14 nyári gumi felnivel
eladó 40.000 Ft-ért. Érd.: 06-30/7036-
076.

TELEK

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.

Közműves építési telek Táborálláson
eladó. Irányár: 5,9 mFt. Tel.:06-30/
9695-517.

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

Kisapostagon, a Zrínyi utcában, kiváló
fekvésű közműves építési telek eladó.
Tel.: 06-30/430-2564.

CSALÁDI HÁZ

Előszállási 2+fél szobás, összkomfor-
tos, jó állapotú családi ház bútorozottan
5,5 mFt-ért eladó, vagy egyszoba+étke-
zős lakásra cserélhető. Tel.: 06-30/289-
1370.

Kisapostagon 3 szobás családi ház ga-
rázzsal, melléképülettel eladó, 2 szobás
lakást beszámítok. Tel.: 06-20/253-
7488.

LAKÁS

• Rácalmási ház (Amerikai álom!) 49,5 MFt
• Belvárosi 1 szobás 3. em 6,8 MFt
• Barátságban 2 szobás 3. em 6,3 MFt
• Nagyvenyim 3 szobás kétszintes 16,5 MFt
• Óvárosi 3 szoba kétszintes 14,5 MFt
• Rácalmás két épületes ingatlan 13,950 eFt
• Baracsi építési telkek különböző árban,
1+2 félszobás full extrás kiadó lakás 120 eFt/hó
• Szerkezetkész ház a Csillagdombon 19,8 MFt
• 2+nappalis tetőtér 14,5 MFt
• Lakható nyaralók: Kulcs, Dunaújv. 3-5 Mft

„legjobb otthon” Ingatlan Iroda
+3620/569-4262 Dujv., Vasmű út 12.

Adony központjában teljes körűen felú-
jított, hőszigetelt, négyszobás, összkom-
fortos családi ház eladó. Irányár: 20,5
mFt. Tel.: 06-30/900-5606.

• Rómain 1 szoba+étkezős, III. emeleti,
alacsony rezsijű lakás; irányára: 4,99mFt
• Kis Tesconál 1,5 szobás, VI. emeleti, átlagos
állapotú lakás, kis rezsivel; irányára: 5,49mFt
• Latinovits utcában 1+3 félszobás, III. emeleti,
jó állapotú lakás; irányára: 11,49mFt
• Táncsicsban I. emeleti, gyönyörűen
felújított 1,5 szobás, nagy konyhás
álom lakás; irányára: 9,6 mFt

• Római körúton, magas földszinti 3 szobás,
teljesen felújított lakás, szigetelt házban,
buszmegálló közelében; irányára: 9,49mFt
• Vételre keresünk megbízóinknak dunaújvárosi
vagy dunaföldvári (volt laktanya) olcsó lakásokat.

06-30-850-8000

Elcserélném/eladnám dunavecsei
összkomfortos családi házamat dunaúj-
városi, belvárosi panellakásra, II.emele-
tig. Tel.:06-25/746-026.

Butiksoron 1,5 szobás 2. emeleti lakás
új minőségi ablakokkal, alacsony rezsi-
vel, fűtéskorszerűsített hőszigetelt ház-
ban tulajdonostól eladó. I.ár: 7,3 millió
Ft. Érd.:06-30/481-6066.

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!

Fáy u.-on felújított 69 m2 panel 9,8 MFt
Esze T. u. kétszobás, 2. em. téglalakás 8,4 MFt
Kulcson gyümölcsöskertben nyaraló 4,2 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás
modern ház 18,9 MFt
Egyetemnél, 68 m2-es 3 szobás, tégla 13MFt
Szalkszentmártonban 3 szobás ház 7MFt
Kiadó házak 10 főig Újtelepen 170 EFt
Keresünk eladó városi családi házat 20MFt

06-30-1818-942
Diófa u.ba 2 szoba 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
Mezőfalván felújítandó ház 6MFt
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 1,5 szobás tégla lakás 6,5 MFt
Bocskain 5. em. 2 szobás lakás 7,2 MFt
Váciban 1.em. szép lakás 7,4 MFt
Weineren 4 szob. igényes lakás 13,5 MFt
Újtelepen luxus családi ház 70MFt
Venyim végén nyaraló 2MFt
Rácalmáson (2db) 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 MFt, 7,5 MFt, 12 MFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház 12,5 MFt
Mezőfalván 180 m2-es ház 14MFt
Mezőf., 178 m 2 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

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

06-70-6037-708

Dunaföldvár laktanyai részen 2 szobás,
58 nm-es, földszinti téglaépítésű tár-
sasházi lakás eladó. Érd.: 06-20/589-
3069.

Békében, négyemeletes, szigetelt pa-
nelházban negyedik emeleti, kétszobás,
felújított lakás eladó. I.ár: 9MFt. Érd.:
06-30/7588-771.

Óvárosban lebontandó parasztház jó
állapotú műhellyel, összközművel eladó.
Tel.: 06-20/989-3851

Békében, 3. emeleti, másfélszobás, át-
lagos állapotú lakás eladó. I.ár: 6,6MFt.
Érdeklődni esti órákban: 06-25/431-
034.

Újtelepen családi ház eladó vagy
hosszú távra kiadó. Érd.: 06-20/480-
6060.

Béke városrészi 2 szobás, zárható elő-
terű, 53 m2-es lakás eladó közelben lé-
vő garázzsal együtt. Érd.: 06-20/9865-
813.

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

Batsányi utcai IV. emeleti, szigetelt, új
nyílászárós, egyedi fűtésű, klímás, 57
m2-es lakás eladó. Érd.: 06-30/826-
1301.

Dunaújvárosban, Üdülő sor elején, mo-
dern családi ház garázsokkal eladó.
Tel.:06-20-364-1090.
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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

ÁLLÁST KÍNÁL

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

emelőgép kezelőket
és darukötözőket
keresünk, dunaújvárosi telephelyre.
Heti fizetéssel! érd.: H-p 9–16 óráig
+36 70 316 1395

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

Azonnali munkakezdésre
LAKATOSOKAT
keresünk heti fizetéssel!

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

Az ELCO-Power Kft.
felvételt hirdet,

PÁLYAKEZDŐ
VILLAMOSMÉRNÖK

pozícióba.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Villamos- vagy gépészmérnöki végzettség
• CAD szoftverek (EPLAN,WSCAD, AutoCAD)
ismerete
• Angol és / vagy német nyelvismeret szóban
és írásban

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Hardver és elektronikai tervezői készség
• Fejlesztői munka iránti érdeklődés
• Gyakorlatias beállítottság, kézügyesség

Amit kínálunk:
• Önálló, kreatívmunkavégzés, gyors szakmai fejlődés
• Versenyképes jövedelem
• Fiatalos, támogató és inspirálómunkahelyi légkör
Partnereink a piac kiemelkedő résztvevői:

Siemens, Schneider, Opcon
Jelentkezését magyar és angol / német
nyelvű önéletrajz és motivációs levél
elküldésével a zoltan.gallai@elco.hu és
info@elco.hu e-mail címekre várjuk.

Multinacionális cég pénzügyi és számviteli
munkatársat keres dunaújvárosi munkahelyre

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzokat angol és magyar
nyelven a bruttó fizetési igénymegjelölésével a

gyongyi.vigh@boortmalt.com email címre várunk.

Elvárások: mérlegképes könyvelői végzettség, adózási
ismeretek, legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
felhasználói szintűWindows ismeretek, gyors,
precíz, megbízható, önálló munkavégzés,
angol nyelvtudás, jó kommunikációs készség.

Előny: eurós könyvvezetésben szerzett gyakorlat.

Amit kínálunk: szakmai kihívást jelentő, változatos
munkakör; versenyképes jövedelem,
kedvező juttatási rendszer.

Multinacionális cég keres automatizált technológiájához

KARBANTARTÓ VILLAMOS SZAKEMBERT
Munkavégzés helye: állandó/Dunaújváros
Követelmény: 1-2 éves gyakorlat a villamos hajtások

és PLC-s vezérlések területén
Iskolai végzettség: villanyszerelő, vill. berendezés szerelő

szakmunkás.
Amit kínálunk: barátságos munkakörnyezet

versenyképes jövedelem
cafetéria + prémium
utazási költségtérítés

Jelentkezéseket írásban várjuk önéletrajzi melléklettel az alábbi
e-mail címen:mozes.toth@boortmalt.com

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

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

Simson kismotort keresek, üzemképte-
len is érdekel. Tel.: 06-30/268-4517.
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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

ADunanett Nonprofit Kft.

járatellenőr
pozícióba keres munkatár-
sat, 4 órás munkarendben.

Elvárás:
érettségi, B kat. jogosítvány,
megbízhatóság. Főiskolai
diákok is jelentkezhetnek.

Önéletrajzokat a
dunanett@dunanett.hu
e-mail címre várjuk.

Dunaújvárosbanműködő cég keres
megváltozott

munkaképességű
munkavállalót

udvaros
munkakörbe.

Jelentkezni önéletrajzzal
„udvaros” jeligére a Szuperinfó

szerkesztőségbe kérjük

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

Mobiltelefon boltba
elsősorban szakképzett, műszaki
bbeeáállllííttoottttssáággúú, jjóó kkoommmmuunniikkáácciióóss

készséggel rendelkező
eladót felveszünk.

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

Dunaújvárosi könyvelő irodába
gyakorlattal rendelkező

mérlegképes könyvelő
munkatársat keresek, bér munkaügyben

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

Temetkezéssel és sírkővel foglalkozó Kft.
egy főmunkaerőt

fizikai munkára felvesz.
B kategóriás jogosítvány szükséges.

Fényképes önéletrajzokat a
borostyantoth@gmail.com címre kérem.

Százhalombattai betongyár
keres C kategóriás

jogosítvánnyal rendelkező
munkatársakat.

Tel.: 06 70 408 0897

Multinacionális cég keres automatizált technológiájához

MALÁTA GÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAT
Munkavégzés helye: állandó/Dunaújváros
Követelmény: termelésben szerzett 1-2 éves gyakorlat
Iskolai végzettség: villanyszerelő, lakatos szakmunkás.
Amit kínálunk: barátságos munkakörnyezet

versenyképes jövedelem
cafetéria + prémium
utazási költségtérítés

Jelentkezéseket írásban várjuk önéletrajzi melléklettel
az alábbi e-mail címen: gyorgy.basa@boortmalt.com

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

Munkatársakat keresünk
AUTÓSZERELŐ, KAROSSZÉRIALAKATOS,

GÉPLAKATOS, SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe.

Érdeklődni: 06-20/321-3155.

APM Personal GmbH keres Németor-
szágba festőket, hőszigetelőket német
bejelentéssel, márciusi kezdéssel. zol-
tan.timar@apm-personal.com, 06-70/
677-08-77.

VILLANYSZERELŐ
munkatársakat keresünk.

Lehet pályakezdő is.
Fényképes önéletrajzokat a

zoltan.balazs@elco.hu és info@elco.hu
e-mail címekre várjuk.

zoltan.gallai@elco.hu és info@elco.hu

Gipszkartonozásban, festési
munkálatokban, burkolásban
jjáárrttaass sszzaakkeemmbbeerreekkeett kkeerreessüünnkk áápprriilliissii

munkakezdéssel.
Önéletrajzokat az mdlk200@gmail.com

e-mail címre várjuk.

SzarvaSmarha telepre
állatgondozókat

felveSzünk.
Jelentkezés a 0630/364-0504
telefonszámon munkanapokon

8-16 óra között.

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

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

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

BORO PÉKSÉG

Dújv. VASMŰ u. 29.

(pékségbe, fagyizóba)

ELADÓKAT
keres

jelentkezni:
fényképes

önéletrajzzal,
bér igény

megjelölésével
személyesen 19-21 óra között
a Boro Pékségben

KVJMűvek ZRT.
Autóipari alkatrészgyártó vállalat

TársAdAlombizTosíTási
és bérügyinTéző

munkatársat keres

Elvárások:
- Szakirányú, TB és Bérügyi végzettség
- MT naprakész ismerete

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
- Nexon bérprogram ismerete
- Legalább 2 év hasonló területen szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
- Versenyképes bérezés
- Munkába járás támogatása
- Cafateria juttatás

Jelentkezés:
KVJ Művek ZRT.

H-2421, Nagyvenyim KVJ Művek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102
Mobil: 06-30/402-27-22

A fényképes, szakmai önéletrajzokat a
human@kvjmuvek.hu
e-mail címre várjuk.

KVJMŰVEK ZRT.
Autóipari alkatrészgyártó vállalat

Keres megváltozott
munkaképességű személyeket

irodAtAKArítás
valamint

Könnyű fiziKAi munKárA
Bővebb információért a lenti

telefonszámon lehet érdeklődni
hétfőtől–péntekig 8.00–15.00-ig

Jelentkezés:
KVJ MŰVEK ZRT.

H-2421, Nagyvenyim KVJ Művek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/101
Mobil: 06-20/615-29-43
a.nanasi@kvjmuvek.hu

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!

Kiemelt bérezéssel,
magas szintű

technikát kezelni tudó

traktorosokat
felveszünk.

Jelentkezés a

0630/364-0504
telefonszámon munka-

napokon 8-16 óra között.

2 eladólányt és 1 magyar szakácsot (férfit) keres

VÉD-SZ Kft.
létesítményi tűzoltósága

híradó ügyeletesi
állásba keres munkavállalókat.

Szükséges jó kommunikációs készség,
középszintű számítógépes ismeret.
előny: 40 órás tűzoltó tanfolyami

végzettség, érettségi.
Önéletrajzokat március 16-ig, a
tuzolto974@gmail.com

e-mail címre kérjük.

Belvárosi szépségszalonba
fodrász és pedikűrös
kollégákat keresünk. Tel.: 06-20/9728-697

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.

Pálhalmai Agrospeciál Kft.
felvételt hirdet

mg-i gépkezelő, 
szarvasmarha telepre 
műszakvezető és 

inszeminátor, 
ipari mosodába 
kazánfűtő 

képesítéssel rendelkező 
karbantartó 
munkakörökbe.

Feltétel: büntetlen előélet, 
szakirányú végzettség.

Jelentkezni 7-15 óra között  
a 25/531-177 telefonszámon lehet.
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E-LEARNING!!
www.cityautosiskola.hu
06 (20) 955-9981
Dunaújváros, Dózsa Gy. u . 25/a
(Bisztróval szemben)

RÉSZLET FIZETÉS!

Kft. keres
minősített AWi hegesztő

(1500 Ft/óra), valamint

izometriás csőszerelő
(1300 Ft/óra) szakembereket hosszú távra.

Tel.: 06-70/425-6500

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)

Mérnök tanár matematika korrepetálást
tart közép-és főiskolások számára fan-
tasztikusan jó áron. Tel.: 30/267-0741.

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

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Dr. Juhász János

fogszakorvos
kedd és csütőrtök 15.00-17.00 óráig
Dunaújváros, Csokonai tér.1. fsz.1.

/fogtechnikán/ •30/9284-726

SZOLGÁLTATÁS

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

Dunaújvárosban
és környékén!

Dunaújvárosban először!

YOUNG LIVING
esszenciális illóolajok.

Közérzet javító
szolgáltatás a különleges
„RAINDROP” technikával.
Időpont egyeztetés:

+36 70 608 6002

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!

Homlokzat hőszigetelőt, festőt, kőmű-
vest keresünk egész évi munkavégzés-
re. Bajkor 24 Bt. Érd.: 06-30/500-6795.

Víz-, fűtésszerelés.
Karbantartási és

biztosítási munkák.
06-30/6300-818

Pultost keresek! Érdeklődni: 06-20/
258-2851.

Hosszú távra, azonnali kezdéssel festő-
ket keresünk. Érd.: 06-20/340-8110.

Költöztetés
06-30/877-0488

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

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

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

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

Dunaújvárosi üzembe
férfi segéDmunkásokat

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

06-70/316-1395

Asztalos munkák! Konyhabútorok,
beépített szekrények készítése! Bejá-
rati ajtók lambériázása: 06-30/437-
7775.

Dunaújvárosi cég felvesz lakatost, vil-
lanyszerelőt, betanított munkást. Hosszú
távú munka, kiemelt bérezés. Érdeklőd-
ni: 06-70/938-4037 telefonszámon,
vagy asszisztens.artus@gmail.com cí-
men.

VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli áren-
gedmény! Árainkról bővebben:
www.varrogepszerviz.net 06-70/565-
2922.

Érdi Peugeot Márkakereskedés autó-
szerelő munkatársat keres. Jelentkezni
a 06-23/521-620 telefonszámon vagy
petakft@peta.hu e-mailcímen lehet.

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

Dunaferr Zrt. területére keresünk
lángvágó munkavállalót.
Érd.: 07.00-16.00 között, 06-25/582-046.

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

ZÁRSZERELÉS, JAVÍTÁS,
HEVEDERZÁRAK!

Tel.: 06-20-3625-806.
Azonnali kezdéssel, fizikai munkára
férfi munkaerőt keresünk, három mű-
szakos munkarendbe! Versenyképes
fizetés, béren kívüli juttatások. Mun-
kavégzés helye: Pusztaszabolcs. Je-
lentkezni: 06-25/517-773 telefonszá-
mon lehet.

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

Angliai bentlakásos idősgondozói
munka (1.900.000 Ft/8 hét). Feltétel.:
jó angol nyelvtudás.Felvételi: március
8-9-én 10-16 óra. Hely: Aquincum
Hotel, Budapest., Árpád fejedelem u.
94, Érd.: 20/569-7653, Regisztráció:
www.oxfordaunts.co.uk

Lakatosokat, hegesztőket, betanított
munkásokat keresünk Dunaújváros és
környéki munkára, valamint villanysze-
relő és erősáramú szakembereket
a Vasmű területén történő munkavég-
zésre. Érd.: H-P, 8-15 óráig, 06-30/622-
7151.

Építőipari Kft. B kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező kőműveseket és se-
gédmunkásokat keres azonnali kezdés-
sel. Érdeklődni: munkanapokon 8-16
óráig a 30/939-7218 telefonszámon le-
het.

Csomagolóanyag-gyártó cég munkae-
rőt keres dunaújvárosi telephelyére az
alábbi munkakörbe: betanított gépkeze-
lő, műszaki végzettség előnyt jelent. Je-
lentkezni lehet:
munkatars@hullampack.hu e-mailen.

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

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

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

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

Festés, mázolás, tapétázás, szalagpar-
kettázás fóliázással, precízen, olcsón,
gyorsan, garanciával! 06-30/256-6287

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

Tel.: 06-70/667-3958

Kőműves, burkolási munkákat, festést;
fürdőszobák felújítását, ajtó beállítást
vállalok. Tel.:06-30/865-2938.

Villanyszerelést vállalok. Apróbb mun-
káktól az új és régi lakások teljes szere-
léséig. Tel.: 06-20/237-7497.

Tetőjavítás, kúpkenés, kéménybádogo-
zás, széldeszka csere. Tel.:06-30/713-
1495.

Dunaújvárosi hosszú távú munkára ke-
resünk tapasztalt lakatos, ács szakem-
bereket Ferrobeton területén végzendő
munkára. Tel.: 06-70/622-8842.

Szakképzett mérlegképes könyvelőt és
T.B. ügyintézőt keresek főállású munka-
viszonyban.
konyveles.audit2017@gmail.com

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

Bécs és Bécs környéki munkavégzésre
keresünk németül beszélő kőművese-
ket, hőszigetelőket, gépi vakolókat! Je-
lentkezni: scheidlep@gmail.com

Szőnyegpadló, PVC, parketta lerakás,
csiszolás. Érd.: 06-30-984-7778.

Fűkaszálás, bozótirtás! Tel.: 06-70/
320-5174.

Kéménybélelés, kéményfelújítás! Tel.:
06-30-910-2393.

Gyakorlattal rendelkező péket és
péksegédet keresünk kiemelkedő fi-
zetéssel. Tel.: 06-30/474-5499.

A dunaújvárosi Bal2 Rock Kocsmába
keresünk fiatalos, mosolygós, pörgős
pultoslányokat. Tel.: 06-70/273-7956.

Eladót alkalmi munkára felveszünk.
Tel.: 06-30/4380-710.

Világpiaci árakhoz
igazodva szeretettel
várunkminden kedves

érdeklődőt.

Ha Önnek felesleges fémhulladéka van,
és igényes környezetben szeretné leadni,

akkor nem kell mást tennie,
mint elhozni hozzánk.

Autóroncsot egyben nem veszünk át!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

8 tonna feletti mennyiségnél önrakodós járművel
elszállítjuk fémhulladékát.

VASTELEP ÉRD
2030 Érd, Tolmács u. 2.
Tel./fax: 06-23/360-149

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig.
Digitális mázsa, gépi rakodás

Áraink:
Adagolható vas: 48 Ft
Nemadagolható vas: 40 Ft
Lemez: 40 Ft
+ 8mm fölötti 52 Ft
Vörösréz: 1200 Ft

44
68

27

06-20-9-732-172

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

OKTATÁS

n y e l v i s k o l a

Mona Lingva nyelviskola
· Angol, német tanfolyamok
kezdőtől a felsőfokig

· Kis csoportok (4-6 fő)
= nagy hatékonyság

· Ingyenes szintfelmérés
· Mini csoport (2-3 fő) és
egyéni oktatás

· Gyermektanfolyamok

Dunaújváros, Kondor B. u. 4. 1/2.,
Dunaújváros, Bartók B. u. 2. fszt. 2.
06-25-409-796, 06-20-936-5432

www.monalingva.hu

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.
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MMÁÁRRCCIIUUSS 22.. ééss

MMÁÁRRCCIIUUSS 99..

Dunaújváros, Dózsa Gy. 54. (pince)
Nyitva: hétfőtől-péntekig: 8.00-18.00, szombaton: 8.00-12.00

sssüüütttööö tttööö tttőőőlll

szoknyák, pól , g
leggingsek ...

sssüüütttö

szoknyák, pólók, in
gek, kösztümök,

k

TAVASZI
gyerek és bébiruha

vásár! 590 Ft/db

GÉP, SZERSZÁM

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

Váltva fordítós kettes eke eladó. Irányár
100.000 Ft. Tel.: 06-30/871-7093.

22 éves szakmai tapasztalat.

EGÉSZSÉGÜGY

TOPFORMA tavaszra és nyárra. Fo-
gyózz sikeresen a költségeit pedig
szerezd vissza. ÉRDEKEL?
06302452974.

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

LeLkigondozás, éLetmódtanácsadás
stressz – gyász – feszültség

06-30-/931-4172

BŐRGYÓGYÁSZATImagánrendelés
Dunaújvárosban. DR. HARSÁNYI EMESE

Tel.: 06-70/531-6210
KÖNYVELÉS!
Vállalkozások teljeskörű

könyvelése, bérszámfejtése,
adóbevallások és
mérlegkészítés.

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

25/504-050, 30/9405-143

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

Garanciával!
06-20-3625-817

SZABADIDŐ

60-as éveiben járó házaspár megismer-
kedne korban hozzáillő párral. Tel.: 06-
30/708-4712.

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

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

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

Lebbencsleves

Palócleves

Baconos sonkás
sajtos makaróni
Gombamártás,
főtt hús, párolt rizs
Rántott sertéssze-
let, petr.burgonya
Rántott ananász
szelet, mazsolás rizs
Eszterházy sertés-
ragu tészta
Csőben sült csir-
kemell zöldbabbal

380

505

685

795

805

680

830

715

380

505

620

720

830

730

720

825

410

505

680

695

770

775

715

830

380

505

690

720

800

680

810

820

41000

51555

65000

69555

83000

86000

79000

71555

Tojásleves

Húsgaluskaleves

Darafelfújt lekvárral

Pirított dara

Martinász sertsragu
tészta
Rántott karfiol,
tartármártás, rizs
Fejtettbabfőzelék,
füstölt főtt tarja
Halfilé Orly módra
rizi-bizi

Hagymakrémleves,
croissant
Tárkonyos
csirkeraguleves
Húsos pirog,
sajtmártással
Vagdalt
burgonyafőzelék
Csülökpörkölt,
főtt burgonya
Rántott hal,
majonézes burgonya
Rakott kelkáposzta

Kapros-tejszínes
csirkemell, tészta

Daragaluskaleves

Legényfogó leves

Meggymártás
mákos palacsinta
Natúr sertés szelet,
zöldbabfőzelék
Szezámmagos rántott
csirkemell, rizs
Túrós csusza

Budapest sertésra-
gu, párolt rizs
Búbos hús,
párolt rizs

Vegyes
gyümölcsleves
Marhagulyás leves

Tojásos galuska

Kelkáposzta főzelék,
vagdalt
Sajttal sonkával töltött
borda, petr.burgonya
Rántott sajt,
tartármártás, rizs
Ananászos-kukoricás
csirkeragu,rizs
Sertésszelt pékné
módra

2017. 10. hét
03. 06.-03. 10.

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

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

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval,
20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj.
www.frankvendeghaz.hu; 06-30/944-
9398.

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

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

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

MinDigTV

Antenna Szaküzlet

12 ingyenes csatorna
+Extra programok

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

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

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

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

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

VEGYES

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!

Gyermek és női ruházat

Március 15re
gyerMek ünneplőruhák.
Részletek a honlapon és a facebookon.

Új tavaszi áru
folyamaosan érkezik!
honlap: bubloszbolt.honlapom.com
facebookon: Büblosz bolt

Dunaújváros, nyárfa u. 22.
nyitva: k-p 9-12, és 13-17,30-ig.

szo: 9-12-ig. szerdai zárás: 17 óra.

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

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

Fissítőmasszázs: 06-20/255-3204.

Birkacsengőt, lócsengőket, marhako-
lompokat, juhászkampókat, pitykéket,
tanyaberendezéshez régiséget, hagya-
tékokat vásárolok. Érd.: 06-30/979-
9529.

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

KF 60-as gázbojler és Lampart 50-es
gázkonvektort vennék. Tel.:06-30/395-
8670, 06-78/437-691.

Eladó: Robi 156T rotakapa 50.000 Ft,
MTD motoros fűnyíró 10.000 Ft. Érd.:
06-30/9573-571.

30 db bakelitt lemez retro lemezjátszó-
val eladó. Érd.: 06-70/538-6300.

TÁRSAT KERES

49 éves férfi komoly kapcsolatot keres
csinos hölgy személyében. Tel.: 06-20/
583-7138.

BOLHAPIAC

Eladó 5,5LE Rotakapa és újszerű álla-
potú prés 60.000 Ft-ért. Tel.:06-20/
915-7904.

Iroda bútorok fantasztikus áron, minden
darab 1000 Ft. Támlás szék 200 Ft/db.
Tel.: 30/336-5430.

Héjas dió, 15 kg eladó. 500 Ft/kg. Érd.:
06-25/740-364.

PARTNERT KERES

Szőke hajú, kék szemű, fiatalos diszkrét
hölgy ismerkedne. Tel.: 06-30/253-
5452.

KÖZLEMÉNYEK

Kulcscsomót találtak a Duna-parton.
A megtaláló a Szuperinfó szerkesztő-
ségében leadta azt. Várjuk a gazdáját!

ÁLLAT

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

Élő/konyhakész nyulak kaphatók.
Tel.:06-30/9747-297.

Tyúk vásár! Nagyvenyim régi TSZ telep
(jobbra). Tel.: 06-70/389-4262.

Tojótyúkok Dunaújvárosban eladók.
Tel.: 06-30/592-3617.

Szerkesztőségünk

a Nőnap alkalmából

nagy szeretettel köszönti

hölgy olvasóit.
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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

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

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  
LCD monitorok, PS2, PS3, 

XBOX360/ONE játékok 
és konzolok, fényképezők, 

számítógépek 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

Vagyonvédelmi vállalkozás 
vállalja telephelyek, építkezések 

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

 *Az új Citroën C3 döntős a 2017-es Év Autója választáson (Car of the Year 2017). Jelen ajánlat 2016. december 1-től 2017. március 31-ig vagy visszavonásig, új Citroën C3  PureTech 68 Live modellek esetén 
leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 2 990 000 Ft-os indulóár az új Citroën C3  PureTech 68 Live változatára vonatkozik, melyhez a Citroën ConnectedCAMTM beépített kamera és a 36 színkombináció nem el-
érhető opciók. Az indulóár a regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett listaárat jelöli és gyártásból történő megrendelésekre érvényes. A feltüntetett indulóáras akció más kedvezménnyel nem össze-
vonható. A C3  PureTech 68 Live változat vegyes fogyasztása: 4,7 l/100km, CO2-kibocsátása: 109 g/km. 
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az 
akcióban részt vevő márkakereskedésünkhöz, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

citroenfabian.hu

EGYÉNISÉG, AKÁRCSAK TE!

ÚJ CITROËN C3

ALAPFELSZERELTSÉGGEL
MÁR BRUTTÓ
2 990 000 FT-TÓL!*

Az új Citroën C3 mindent megtesz, hogy otthonosan, végtelen kényelemben 
érezhesd magad. A tágas és remek tartású, első üléseknek, valamint a magasabb 
kategóriájú autókat idéző, kifi nomult felfüggesztésnek köszönhetően 
az utazás soha nem tapasztalt élménnyé válik, melynek minden perce öröm.
Új Citroën C3: a rád szabott kényelem.

CITROËN ADVANCED COMFORT®-TAL

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

www.szuperinfo.hu
INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT!

Seszták Optika Kft. Dunaújváros, Vasmű út. 35.
Tel.: 06 (25) 500-855, 06 (30) 402-5201

Nyitva tartás: Hétfőtől-Péntekig: 9-17-ig, Szombaton: 9-12-ig 

50%-os akció
egyes keretekre! 

NAPSZEMÜVEGEK
nagy választékban

-20%  
kedvezménnyel!

Készletkisöprés!
keret + lencse

20.000 Ft
(Az akciók  időtartama szeptember 23-tól visszavonásig illetve a készlet erejéig tart! 

Részletekről érdeklődjön üzletünkben.)

Az akciók nem
 vonhatók össze!

Optikánkban havi egy alkalommal szemorvos rendel!
Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámokon vagy személyesen üzletünkben. 

Fizetési lehetőségek: bankkártya, egészségpénztári kártya  
SZÉP kártya, Erzsébet utalvány

AZ EGYIK LENCSE A MI AJÁNDÉKUNK, 
INGYENES  SZEMVIZSGÁLATTAL!

Vásároljon most új, 
Hoya prémium progresszív 
lencsékkel készített 
szemüveget üzletünkben, 
és az egyik szemüveglencsét 
mi fizetjük Önnek! 

AKCIÓ
február 1-től

március 31-ig

Optikánkban kaphatók a

  TÖRHETELEN GYERMEK KERETEK
     rendkívül hajlékony, lényegében törhetetlen. 

Alaptartozékként  jár hozzá egy sportpánt,  
szemüvegtörlő és szemüvegtok.

Információ, időpont egyeztetés 

 a lenti elérhetőségeinken.
Március 23-án gyermekszemészet 14 órától.

Országszerte több mint 2,5 millió rendszeres olvasó!


