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Állás- 
hirdetések
a 6., 7., 8., 9., 10. és 12. 
oldalon

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Dunaújváros, Dózsa György út 3. Tel.: (06 25) 544 520

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT



2 2017. március 24.

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

e-mail: dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu
Felelős kiadó: Kázmér Judit, Szabó Ferenc  

és Heffler György ügyvezető igazgató
Felelős szerkesztő: Pásztor Ilona

Ügyfélszolgálat: Horváth Bán Zsófia
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

KÖZÉRDEKŰ

Itt a tavasz, kirándulásra csábít a természet.
Áprilisi kirándulásodon készíts fényképet 
arról, ami leginkább megragadta figyelme-
det túrázás közben. Csak egy fotót küldjél 
a Dunaújvárosi Szuperinfó e-mail címére. 
Tüntesd fel nevedet, életkorodat, elérhető-
ségedet, nevezd meg azt a helyszínt, ahol 
a fotót készítetted. A három nyertes fotója 
megjelenik a Dunaújvárosi Szuperinfó májusi számaiban, a fotókat bekeretez-
zük A/4-es formában és ajándékba adjuk a nyerteseknek. 
A többi beküldött fotó közül a 10 legjobbakat apró meglepetés ajándékkal 
díjazzuk.
Beküldési e-mail cím: dunaujvaros@szuperinfo.hu
Beküldési határidő: 2017. április 30.

„A víz az úr…” 
Sportolást szerető, úszni tudó gyerekek jelentkezését vár-
ja a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztálya. Az edzés min-
den alkalommal új izgalmakat rejt magában! A kajak-kenu 
a mozgás és a sportolás lehetőségén felül olyan pluszt ad, 
amely nap mint nap feltölti az embert pozitív energiákkal. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesz kajak-kenus tábor, 
amelyre szintén várják az érdeklődőket.

Bővebb információ és jelentkezés az edzőknél: Weixl Mónika: 06-20/917-2253, Szalóki 
Győző: 06-30/564-0687, Molnár Gergely: 09-70/942-6277

TAVASZI FOTóPÁLyÁZAT GyEREKEKNEK

KAJAK-KENU TOBORZó

Molnár Gergely kajak-kenu vezetőedző
A jó idő beálltával megkezdtük a vízi felkészülést. Az első megmérettetés április végén a Tolna 
Maraton lesz, majd októberig szinte minden hétvégén versenyeken veszünk részt. A tavasz beköszön-
tével a Duna is kezdi új arcát megmutatni: a vízről látni a természet ébredését, evezés közben felfedez-
zük a vízi élővilágot és olyan vadregényes helyeken járunk, amelyek gyalogosan megközelíthetetlenek.

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

NAPI AkcIóINk:
március 24–30-ig

Magyar Hegyes
Erős paprika

130 Ft/db
Magyar  

hónapos retek

199 Ft/cs.

Idared alma

199 Ft/kg

Dunaföldvár, Penny Market melletti kertészet

SZERESD A VÁROST ÉS 
CSATLAKOZZ A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

2017. ÁPRILIS 8-9., BUDAPEST, 56-OSOK TERE

facebook.com/vivicittafutas Bővebb info: www.futanet.hu

Alulírott Szekeres Bence a szekizz@hotmail.com facebook 
oldal felhasználója 2016. április 24-én a fenti facebook old-
alon a DUNA-FITT Kft.-vel 2400 Dunaújváros, Béke tér 3/A 
sz. alatti társaság, illetve annak ügyvezetőjével kapcsolat-
ban sértő és valótlan kifejezéseket használtam. A fenti üg-
gyel kapcsolatban kijelentem, hogy 2016. április 23-án a 
DUNA-FITT Béke téri vendéglátóipari egységében történt 
dulakodással kapcsolatban valótlanul állítottam azt, ho-
gy a szórakozóhely biztonsági őrei indokolatlanul jártak el 
velem szemben, illetve hogy engem bántalmaztak volna. 
Az az állításom sem felelt meg a valóságnak, hogy a tár-
saság ügyvezetője a szórakozóhelyen fiatalkorú hölgyeket 
inzultált volna. Utólag az ittas állapotomnak tulajdonítom 
a társaságra és a társaság ügyvezetőjére tett negatív tar-
talmú facebook bejegyzést, amiért a jelen közleménnyel az 
érintettektől bocsánatot kérek.
Dunaújváros, 2017. január 30.

Tisztelettel:  Szekeres Bence

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

a szépség és a szörnyeteg  3d 
magyarul beszélő, amerikai musical
Márc. 24. 16:15, 25., 26. 16:00 és 18:15, 27., 
28., 29. 18:15

a szépség és a szörnyeteg
magyarul beszélő, amerikai musical
Márc. 24., 25., 26. 17:45, 27., 28., 29. 16:00

 
Kincsem
színes, magyar történelmi kalandfilm
Márc. 24., 25., 26. 15:45, 27., 28., 29. 17:45

 

Bukós szakasz
színes, magyarul beszélő, amerikai 
akció-vígjáték
Márc. 24., 25., 26., 27.,28.,29. 20:00

Élet
színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi
Márc. 24.19:00, 25., 26., 27., 28., 29. 20:30

Matiné
 

Énekelj! 3d
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film
Márc. 26. 10:00

Lego Batman – a film 
színes, magyarul beszélő, amerikai csa-
ládi animációs film
Márc. 26. 10:15

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

Király Eszter kutyatréner, az Újvárosi Mancsok Kutyaiskola vezetője
Nagyon várjuk, hogy megépüljön egy színvonalas kutyás park, ahol a gazdik és kutyáik kulturált körülmények közt 
tudnak kikapcsolódni. Kíváncsiak vagyunk, hogy a Hankook szakemberei mivel lepnek meg minket: agility pályá-
val, kutyaúsztatóval, fedett futtatóval? Ez a kezdeményezés tovább erősíti a felelős állattartást. Én már jelentkez-
tem önkéntesnek, minden kutyást buzdítok, tegyen így, hiszen a park megépülése közös érdekünk.

 
HEPP!!!
cirkuszi bohócjáték - Stúdióterem
Márc. 24. 10:00

 

a KaMÉLIás HÖLGY
romantikus játék - Színházterem
Márc. 24. 19:00

NYÍLT NAP A BARTÓK 
KAMARASZÍNHÁZBAN
Márc. 26. 

Megnyitó 13:00; Sajtkirály – nyílt próba 
13:15; Kulisszajárás 14:15; Valahol Euró-
pában - nyílt próba 15:00; Jelmezpróba 
16:00; Ott a pont – vetélkedő 16:30; 
Színházi „kocsma” kvíz a Művész Presz-
szóban 17:00

FIrKIn aKusZTIK: KIKÖTŐI MEsE
koncert - Színházterem
Márc. 31. 19:00

sajTKIráLY
mesejáték két felvonásban - Színházte-
rem
Ápr. 02. 11:00, ápr. 03. 10:00, ápr. 03. 
14:30, ápr. 09. 15:00

KárMEn
táncjáték – Színházterem
ápr. 04. 19:00, ápr. 05. 19:00, ápr. 06. 
19:00, ápr. 07. 19:00
 
 

 

KuPLÉKIráLY
zenés játék - Stúdióterem
Ápr. 09. 19:00, Ápr. 26. 19:00, Ápr. 27. 
19:00

aMaZonoK
komédia - Színházterem
2017. április 11. 18:00

ráK jÓsKa, dán KIráLYFI
tragikomédia – Színházterem
Ápr. 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 egyenruha
Megtekinthető a múzeum földszinti 
aulájában.

a MI sZaLKI-sZIGETÜnK
Éberhardt Béla nyugdíjas erdőmérnök 
előadása a 2. emeleti előadóteremben
Márc. 24. 17:00

 
vIsEGrádTÓL vIsEGrádIG című 
kiállítás a földszinti aulában
Megnyitó: március 31. 17:00 
Megtekinthető: ápr. 20-ig

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

Kiss anna BETEKInTÉs c. kiállítása
Megtekinthető: márc. végéig

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

 
BaLLa aTTILa Elemek c.  kiállítása
Megtekinthető ápr. 14-ig, vasárnapok és 
ünnepnapok kivételével naponta 10-től 
18 óráig.

 
KuruCZ ZsÓFIa Ha ez a szívem, hát 
röhögnöm kell... c. kiállítása
Megtekinthető ápr. 14-ig, vasárnapok és 
ünnepnapok kivételével naponta 10-től 
18 óráig

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

„TudoMánYos FEsTMÉnYEK „ cím-
mel Móder rezső 15 db olajfestmé-
nye tekinthető meg, a legújabb soro-
zatából
Megtekinthető: márc. végéig.

MMK GALÉRIA 
 „játszik a szél”

Nemesnyik Éva kiállítása
Március hónapban

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

jÓTÉKonYsáGI GáLaMŰsor Letíci-
áért és Hajnalkáért
Márc. 24. 16:00

ndK-s magyarok találkozója
Márc. 25. 16:00

TEadÉLuTán az Írisz versszínpaddal
Márc. 27. 17:00

BÓDY GÁBOR FILMKLUB
 

a legényanya
Márc. 28. 17:00

 
MúLTunK ÖrÖKsÉGE sorozat
Vallási viszonyok a honfoglalás korában
Horváth Béla történelemtanár előadása
Márc. 29. 18:00

open Mic Music Club
Márc. 31. 18:00
Információ: 25/501-441

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

LIvELÖvET 3.
Boda Andrással, feat. Suszter
moderátor Nyulasi Zsolt
Márc. 31. 17:00

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

 
Mazsola és Tádé  
Márc. 25. 10:30

DÓZSA ISKOLA AULÁJÁBAN
dÓZsa BoLHaPIaC, jáTÉK És ruHa-
BÖrZE 
2017. 04. 08. szombat 9-12 óráig
Gyermekruhák, felnőttruhák, cipők, 
játékok, könyvek, táskák, kozmetiku-
mok...stb. Árusítani előzetes jelentke-
zéssel lehet! Információ: borze2016@
indamail.hu

DUNAÚJVÁROS - VIGADÓ 
ÉTTEREM MÖGÖTTI FELSŐ 
DUNA-PARTI TERÜLET
MoPsZ TaLáLKoZÓ
Márc. 25. 15:00

Vidéki  
programok
RÁCALMÁSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR 
(2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31.)

a rácalmási szerbek története kiegé-
szítő fejezetei címmel
Dujmov Milán előadása
Márc. 25. 14:45

arany jános: Fülemüle (nyúl Mihály 
átirata szerint)
Az előszállási színjátszók vendégelő-
adása
Március 30. 18:00
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2400 Dunaújváros, Szilárd Leó u. 3. - Északi Ipari Park
 +36 20 937 6011  dionebt@gmail.comTel.:  • E-mail:

• Klíma • Hűtő • Alumínium hegesztés • Kovácsoltvas •

www.ozoon.hu

JÁRMŰ KLÍMA-HŰTŐ SZERVIZ

Ozonos

klímatisztítás

Klíma töltés esetén, AJÁNDÉK tisztítás!

A részletekről érdeklődjön a gondoskodas.skoda.hu weboldalon, valamint márkakereskedésünkben. A kép illusztráció.

gondoskodas.skoda.hu

BŐVÜL A CSALÁD, 
DE SZERETNE EGY ÚJ AUTÓT IS? 

MEGYER AUTÓCENTRUM 7629 Pécs, Schroll József u. 3.
Tel.: 72/550-500, ertekesites@megyerautocentrum.hu, www.megyerautocentrum.hu

Megy együtt. A ŠKODA Gondoskodás Programjában 
nincs más dolga, mint élvezni a vezetést.

A ŠKODA Gondoskodás Programjában akár 0% önrész befizetésével, egy fix 
havi bérleti díjért cserébe már háromévente új autóba ülhet. Önnek nincs más 
dolga, csak élvezni a vezetést. A szolgáltatás a következőket tartalmazza: 
az autó használatát, a kötelező szervizeket, a kopó, forgó alkatrészek cseréjét, 
egy BARUM téli gumi szettet, gumicserét és –tárolást, a kötelező biztosítást, 
teljes körű Porsche CASCO-t, a for galomba helyezés költségét, sőt,  
balesetbiztosítást is.

G
O

N

DOSKODÁS PROGR
A

M

ŠKODA

Dunaújváros M8 Autócentrum Kft. H-2400 Dunaújváros Magyar út 2.
Tel.: 25/500-260, Fax.: 25/500-261 www.auto-centrum.hu

 Akinek kisgyermeke 
van, hamar ráébred, hogy 
autóra a mindennapi éle-
tében szüksége van, és 
miért ne választhatna újat. 
A ŠKODA felismerte ezt az 
igényt. A márka széles kíná-
lata a Fabiától a Rapidon és 
Octavia modelleken keresz-
tül a csúcsmodell Superbig 
terjed. 
Az új gépjármű vásárlásakor 
azonban nem csupán a biz-
tonság és a kényelem a döntő, 
jelentős hangsúlyt kap az ár. 
Ezt szem előtt tartva a már-
ka bevezette a Nyugat-Euró-
pában már elterjedt, és nagy 
népszerűségnek örvendő spe-
ciális bérleti konstrukciót, a 
privát lízinget. A program ma-
gába foglalja a forgalomba he-
lyezés költségeit, a kötelező 

szervizeket, a téli és nyári gu-
mik cseréjét, így a vásárlónak 
nem kell külön költségekkel 
számolnia. A csomag része 
egy ajándék Barum téligumi 
szett, Uniqa balesetbiztosí-
tás és egy üzemanyag feltöltő 
kártya kedvezményes tanko-
lással. A fix, előre tervezhe-
tő havídíjért cserébe akár 0% 
önrésszel a vásárló új autó-
hoz juthat. A konstrukció 3 
vagy 4 évre vehető igénybe, 

a futamidő lejárata után pe-
dig akár újra is indítható egy 
új gépjárművel. 
A lehetőség adott, nem kell 
lemondania az új autó nyúj-
totta biztonságról, és kénye-
lemről akkor sem, ha bővül 
a család.
További részletekért látogas-
son el a gondoskodas.skoda.
hu oldalra, vagy érdeklődjön 
az Önhöz legközelebbi már-
kakereskedésben. 

Gondoskodjunk gyermekünkről  
és autónkról egyszerre!

Robotpilótával az utakon

Tel: 25/523-080 • 06-30/644-8304

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

Autózás
2017-es Formula–1 világbajnokság
Március 26-án véget ér a négy hónapos várakozás, és az Ausztrál 
Nagydíjjal beindul a nagyüzem, a Forma-1 2017-es évada. A Magyar 
Nagydíjra július végén, 28. és 30. között kerül sor, melyet a jól meg-
szokott nyári szünet követ majd.

 A svédek szerint az 
önvezető autók legfon-
tosabb eleme az ember, 
akinek minden kényelmet 
meg kell adni.
Több példát is láttunk már 
az utóbbi időben, ki hogyan 
képzeli el az önvezető autót, 
azon belül pedig azt, hogy a 
sofőr és az utasok mit kezde-
nek majd a robotpilóta miatt 
felszabaduló idővel. Készült 

már megle-
hetősen futu-
risztikus kon-
cepció is, egy 
autós cég táb-
lagép-autót 
vizionált. Az 
eddigi legélet-
szerűbb el-

képzelést viszont a Concept 
26 névre hallgató terv tárja 
elénk, miként alakul majd át 
a luxuskörnyezetet biztosí-
tó utastér, ha robotpilótára 
kapcsoljuk az autónkat. A 
vezető oldali ülés hátradől, 
előbukkan egy lábtámasz, a 
konzolba pedig egy 63 centi-
méter átmérőjű kijelzőt épí-
tenek be. Lehet benne dol-
gozni, szórakozni, pihenni.  

(Forrás: hvg.hu)
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HUMOR

már 
Dunaújvárosban is!

Ne csak a péNztárcáját, kéNyeztesse autóját is! 
kiváló, német minőségű üzemanyagok 

kedvező áron éjjel-nappal!

Dészi, edenred, szépkártya  
és Hírlapkártya elfogadóhely,

-4 Ft keDVezMéNNyeL!
Flottáknak tankoló kártya  
és további kedvezmények!

Tesco parkolóban Dunaújváros, Aranyvölgyi út

Nagyvenyimen az OIL! Kúton is!
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 Járműtörténet 
a szántalptól 
az önvezető 
autóig
Az első szá-
razföldi közle-
kedési eszköz 
a szán volt. A tö-
mörkerék alkalma-
zása az emberi civili-
záció szempontjából óriási 
jelentőségű volt. 
 Lóvontatta, küllős kerekű 
harci kocsi i.e. 2000 körül je-
lent meg a kisázsiai, szíriai 
harci szekereken. A közle-
kedés fejlődését az egyre tö-
kéletesedő lovaskocsi hasz-
nálata teszi lehetővé. A nagy 
műszaki fordulatig, a gőz-
gépig a lóvontatta járművek 
maradtak használatban.
1830-ban már csaknem száz 
gőzzel hajtott jármű közle-
kedett Angliában. Az első 

benzinnel hajtott ko-
csit Benz készítet-

te 1879-ben. A 
benzin és a le-
vegő keveré-
si arányát a 
magyar Bánki 
Donát oldotta 

meg.
Az első gépkocsi-

kat még darabonként 
készítették el. A gépkocsi-
gyártás további korszerűsí-
tését a tömegtermelési mód-
szerek kialakulása hozza 
magával. Az 1900-as évek 
elején az autó még luxus-
cikk volt, 1920-tól azonban 
közhasználatú eszköz lett. 
Ma már közlekednek villany-
motorral meghajtott jármű-
vek valamint elektromotorral 
és más típusú motorral üze-
melő hibridautók. A robotpi-
lótás önvezető autó is itt van 
már a kanyarban.

Fut, robog a kicsi kocsi 

A VÁROS LEGFÉNYESEBB PONTJA

Látogassa meg

új honlapunkat:

molker.hu
Villamos anyagok nagy- és kiskereskedelme
Sokéves szakmai tapasztalatunknak és dinamikus fejlődésünknek köszönhetően a piac meghatározó szereplőivé váltunk Dunaújváros 
és annak vonzáskörzetében. Vevőinket magas színvonalon, gyorsan és megfelelő szaktanácsadással szolgáljuk ki.
Molker Elektro Kft.  2400 Dunaújváros, Verebély út 8. +36 25 501-840 molker.hu

G.P. Autómosó
Béke városrész

Komplett kárpittisztítás 
10.000 Ft.

06-20/248-5418
16 000 Ft

Matti Gumi Zóna

Nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig: 9-17 óráig
Szombaton 9-12 óráig

Dunaújváros, Álmos utca 6. (Laktanya)
Telefonszám: (20) 9590-757, (20) 5841-420

Jó minőségű,  
használt gumik, felnik
Adás-Vétele, Szerelés

KéréSre  
hoSSzAbbított  
nyitVA tArtáS!

AKCIÓ!
 *Akció időtartama: 2017. 03. 24–2017. 04. 09.

Ezzel a kuponnal a szerelés árából
10% kedvezmény jár.

Személyautók, kisbuszok,  
kisteherautók kölcsönzése. 

Dújv., Vasmű út 17. • 06-20/9-384-108

Kis AutóKölcsönző

Te vagy az anyukám?
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Állás-Oktatás 
Az Ercsiben található, japán 
tulajdonban lévő autóalkatrész-
gyártó cég, a Musashi Hungary 
Ipari Kft. az alábbi pozícióba ke-
res munkatársat:

ANYAGMOZGATÓ
(3 műszakos munkarendben)

Amit kínálunk:
–  Versenyképes fizetés
–  Teljesítményalapú bónusz
–  Cafetéria juttatás
–  Kedvezményes meleg
 étkeztetés
–  Ingyenes munkaruha,
–  Ingyenes buszjárat a
 műszakokhoz igazodva

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette

érdeklődését, kérjük, küldje el
nekünk önéletrajzát az alábbi
elérhetőségek valamelyikére:

Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.

musashi@musashi.hu

Főbb feladatok:

– Beérkező áruk kezelése: kamionról történő lerakodás,  
 mennyiségi áruátvétel és csomagolás minőségének ellenőrzése,
–  Raktározás: készletpontosság biztosítása,  
 időszakos leltározásban való részvétel,
–  Anyagkiadás/Készáru bevételezés a gyártás igényeinek  
 megfelelően a FIFO elv figyelembevételével,
– Gyártás során keletkező hulladékok kezelése,
–  Kiszállítás: készáru szállításra történő előkészítése,  
 mennyiségi és minőségi ellenőrzése, kamionra  
 történő felrakodás.

Elvárásaink:

– Alapfokú végzettség,
–  Érvényes targoncavezetői engedély (vezetőüléses, ill.  
 gyalogkíséretű targoncákra) és targoncavezetői gyakorlat,
– Hasonló területen szerzett munkatapasztalat,
– Alapvető raktártechnológiai ismeretek,
–  Belső anyagáramlási ismeretek,
–  Precizitás, igényes munkavégzés,
–  SAP ismeret előnyt jelent.

 
Százhalombatta 
Iparos u. 9.  
2440 

További részletekért keresse Tóthné Szalai 
Alizt a következő elérhetőségek egyikén, 
illetve küldje el nekünk önéletrajzát a pozíció 
megjelölésével: 
Email: aliz.tothneszalai@ge.com 
T  + 36 23 881 978   

 

Amit kínálunk: 
 Versenyképes bérezés 

és juttatások, 
 „Cafeteria” rendszer, 
 Munkába járási 

költségtérítés, 
 Teljes bérrel bejelentett 

munkaviszony,  
 Hosszútávú 

munkalehetőség, 
fejlődő vállalat, 

 Belső térben végzett 
munka, 

 Biztonságos 
munkakörnyezet, 

 Szakmai fejlődési 
lehetőség, 

 Munkaruha. 
 

  

Álláslehetőség Százhalombattán 
A GE Hungary Kft. Metem üzletága, Százhalombattán működő fém 
megmunkáló üzemébe keresünk SZERSZÁMGÉPKEZELŐ 
OPERÁTOROKAT, továbbá egy fő SZERSZÁMKÉSZÍTŐT.  
Az alkalmazás feltétele: három műszakos munkarend vállalása az 
operátor munkakörben. A szerszámkészítő pozícióban feltétel a 
szakmai végzettség (szerszámkészítő, gépi forgácsoló), vagy több 
éves szerszámkészítő gyakorlat. Előny: fémiparban szerzett 
tapasztalat, targonca vezetői jogosítvány. 
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tapasztalat, targonca vezetői jogosítvány. 

ÁLLÁSHIRDETÉSÉT
• a Szuperinfó laphálózat minden lapjában!
• az ország bármely pontjára!
• helyben intézzük!

06-25/501-222 • dunaujvaros@szuperinfo.plt.hu
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A DENSO Gyártó Magyarország Kft. keres 
székesfehérvári csapatába 

ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLÓ 
munkatársat. 

FELADATOK: 
 Villamos érintésvédelmi mérések 

elvégzése 

 Villamos berendezések időszakos 
tűzvédelmi szabványossági felülvizs-
gálatának elvégzése 

 Villámvédelmi berendezések  
felülvizsgálatának elvégzése 

ELVÁRÁSOK: 
 Villanyszerelő szakmunkás legalább 

5 éves gyakorlattal vagy Erősáramú 
villamos energiaipari technikus 
végzettség legalább 3 éves gyakor-
lattal 

 MsOffice felhasználói szintű  
ismerete 

 Rendszerszemlélet, precizitás, 
felelősségtudat 

 Nyitottság új ismeretek  
megszerzésére 

 

A KIVÁLASZTÁS SORÁN 
ELŐNYT JELENT: 
Érintésvédelmi mérési és/vagy 

tűzvédelmi és/vagy villámvédelmi 
felülvizsgálói OKJ-s tanfolyam.  

A kiválasztott jelölt a fenti, mindhárom 
OKJ-s tanfolyam elvégzése után 
töltheti majd be a munkakört.  
Amennyiben hiányzik, cégünk biztosít-
ja a tanfolyamokon való részvételt. 

  
AMIT KÍNÁLUNK: 
Nemzetközi munkakörnyezet 

Fiatalos, lendületes csapat 

Versenyképes bérezés 

Féléves bónusz 

Cafeteria rendszer 

Munkába járás támogatása 

Szakmai és nyelvi továbbképzés 
lehetősége 

Önéletrajzát a job@denso.hu emailcímre várjuk. 
www.denso.com 

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 a megpályázott munkakör pontos megnevezésével.

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

GINOP-6.1.2-15 „Digitális  
szakadék csökkentése”

Ha nem tudja, hogyan működik….
Ha nem tudja, mire használható….
Ha érdekli, de soha nem volt alkalma kipróbálni….
Ha növelni akarja a munkába történő elhelyezkedésének esélyét….

Tegye meg  
az első lépést!

2x35 órás számítógép kezelői alapismeretek  
tanfolyamokat indítunk  

2017. márciusától havonta Dunaújvárosban 

A tanfolyamon bárki részt vehet 16-tól 65 éves korig.  
Elsősorban azok számára ajánljuk, akik:

•  munkanélküliek
•  közmunkások
•  rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
•  GYES-ről GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők 
•  egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt megváltozott 

munkaképességűek
•  16-25 év közötti illetve pályakezdő fiatalok, akik 

tankötelezettségüket teljesítették, közép és felsőfokú 
intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem állnak

•  alacsony iskolai végzettségűek (általános iskola) és - 
szakképesítéssel nem rendelkezők

•  etnikai kisebbséghez tartozó személyek
A képzés minden résztvevő számára teljesen ingyenes!

Következő induló tanfolyamaink:
IKER1. szintű képzés: 

2017. 04. 03. (hétfő és kedd 16 órától) • 2017. 04. 12. (szerda és csütörtök 15 órától)

IKER2. szintű képzés: 
2017. 03. 28. (kedd és szerda 15 órától) • 2017. 04. 17. (hétfő és csütörtök 15 órától)

További információ és jelentkezés az Ecotech  
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán a +36-25/551-628-as 
telefonszámon, vagy személyesen a  
Dunaújvárosi Egyetem M épületének  
I. emeleti 117-es számú irodájában.

A képzés az Európai Unió támogatásával valósul meg. 

Többet kereshetünk az idén
Kevesebb munkanélküli, emel-
kedő fizetések, több lehetőség. A 
napokban tartott sajtótájékoztató 
szerint több mint 4,4 millió em-
bernek van munkája Magyaror-
szágon. Ha ezt összehasonlítjuk 
a 2010-es tendenciával, elmond-
hatjuk, hogy ma 700 ezerrel töb-
ben dolgoznak, a munkanélküli-
ek száma pedig a felére csökkent. 

Különösen kedvező, hogy a fog-
lalkoztatottság bővülését a bérek 
emelkedése is kíséri, a 47. hónapja 
növekvő reálbéreknek köszönhe-
tően a reálkeresetek 15 százalék-
kal többet érnek a 2010. évinél. A 
novemberi bérmegállapodásnak 
köszönhetően 6 év alatt 40 száza-
lékkal emelkedhetnek a reálkere-
setek Magyarországon.
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Daruszentmiklóson gázfűtéses pa-
rasztház ásott kúttal és melléképületek-
kel eladó. Irányár: 1,7 MFt. Tel.: 06-30/
261-3152.

Kisapostagon 100 nm-es, 2szobás,
összkomfortos családi ház 1200 nm-es
telekkel eladó. Érdeklődni: 06-70/360-
1411.

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

Óvárosban 4858 m2 lakóházas ingatlan
eladó. Érd.: 06-25/280-001,06-20/914-
4535.

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

Dunaújváros Újtelepen családi ház ela-
dó. Másfél szobás lakást beszámítok.
Tel.:06-25/789-609.

Rácalmás központjában 110 m2 családi
ház 300 négyszögölös telken eladó. I.á.:
21,4 mFt. Tel.:06-20/401-7579.

Nagyvenyimen zártkert meleg vizes
fürdőszobás házzal eladó. Érdeklődni:
06-20/476-0184.

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

Alkalmi áron eladó Mezőfalván 3 szo-
bás tégla ház, melléképületekkel
8.500.000. 30/746-8177.

Szeremlén a falu központjában össz-
komfortos családiház eladó. I.á.:
6,5mFt. Tel.:0670/258-1047.

Templomos-Baracson nagy családi
ház áron alul eladó. Tel.: 06-20/390-
2464.

Dunavecse központjában eladó új csa-
ládi ház 12.800.000, városi lakást be-
számít. 30/746-8177.

Százhalombattai betongyár
keres C kategóriás

jogosítvánnyal rendelkező
munkatársakat.

Tel.: 06 70 408 0897

Temető utcában, 712 nm-es telek, 60
nm-es lakható házzal eladó. Tel.: 06-20/
556-6637.

Kisapostag területén ház eladó. Szőlő,
gyümölcs, villany, vezetékes víz van.
I.á..: 5,8 mft. Érd.: 06-30/5856-567.

Mezőfalván tanya jellegű ház eladó.
Gazdálkodásra alkalmas. Tel.: 25/444-
484.

Kulcson összkofortos, télen is lakható
kis ház eladó. Tel.: .25/444-484.

Dunavecsén kétszintes tégla ház eladó
10.800.000. 30/746-8177.

KIADÓ INGATLAN

Kiadó
Esze Tamás u. földszinten

3 szobás lakás.
Érdeklődni: 06 30 632 5532

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 RÉSZÉRE!

Békében 1.em felújított 59 m2-es 7,5 MFt
Esze T. u. felújított 2 szobás, tégla 8MFt
Esze T. u. kétszobás, 2. em. tégla 8,6 MFt
Hajnal u. 53 m2-es felújított panel 7,8 MFt
Fáy u.-on felújított 69 m2 panel 9,8 MFt
Északi lak. park. 4 szob. ház kiadó 150 EFt
Rácalmáson 3+1 szob. csal.ház 8,9 MFt
Kulcson gyüm. kert. nyaraló 4,2 MFt
Szalkszentmártonban 3 szob. ház 7MFt
Kiadó házak 10 főig Újtelepen 170 EFt
Keresünk városi családi házat 20MFt

06-30-1818-942
Bocskaiban 35 m2-es tetőtér 5,5 MFt
Egyetemhez közeli 2 szobás tégla 8,5 MFt
Diófa u.-ban 2 szob., felújított tégla 5,3 MFt
Erdősoron 7.em., átlagos panel 6,3 MFt
Apáczaiban 2. em., 1,5szobás panel 6,9 MFt
Kassák L.-ban 1+3 félsz. panel 9,5 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
Obihoz közeli kis telek 2,6 MFt
Dunaújvárosban telek házzal 4,5 MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25MFt
Rácalmási erdő, 20 000 m2 8MFt
Kulcsi telek igényes házzal 4,5 MFt
Kulcson 2246 m2 telek házzal 2,65 MFt
Pakson 41 m2-es tégla lakás 12MFt

06-30-8678-641
Dózsa Gy úti 1,5 szobás panel 6,5 MFt
Dózsa Gy úti 2 szobás tégla 9MFt
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
Újtelepen luxus családi ház 70MFt
Mikszáthba 1713 m2 ép.telek 4MFt
Venyim végén nyaraló 2MFt
Rácalmáson családi ház 7MFt
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 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.) 7,5 MFt
Iváncsán 2 szintes 5 szobás ház 14,3 MFt
Rácalmáson ház cégnek kiadó 140 EFt

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

06-70-6037-708

Dunaújváros belvárosában földszinti
kétszobás, bútorozott lakás igényesnek
kiadó. Havi bérleti díj 80 000 Ft+rezsi.
Kéthavi kaució és jövedelemigazolás
szükséges. Tel.: 06-30/938-4056.

2 szobás bútorozott szoba Békeváros
részben kiadó hosszútávra. Tel.:06-30/
216-35-69.

Kossuth utcában kétszobás, felújítandó
lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20/
952-1513.

Bútorozott szoba kiadó. Tel.: 06-30/
4063-930.

Intersparnál kétszoba-hallos lakás kia-
dó . Tel.: 06-30/2608-401.

TELEK

Daruszentmiklóson, Újtelepi utca vé-
gében 800 négyszögölös kert bekerítve,
80 nm-es gazdasági épülettel, ipari
árammal, fúrt kúttal eladó. Buszmegál-
ló: 3 percre. Érdeklődni: 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.

Kulcs belterületén 650 m2-es üres telek
eladó. Vezetékes víz van. 100 m2-es
épület építhető. Ár: 550.000 Ft. Tel.: 06-
70/362-5456.

Kulcs, Hold utcában 800 m2 telek 24
m2 kis házzal eladó. Tel.: 06-20/9453-
670.

Nagyvenyim, Csaba utcában 801 m2

közműves építési telek eladó. Tel.: 06-
20/9453-670.

Telek eladó Nagyvenyim és Baracs kö-
zött. Tel.: 06-20/340-3832, 06-20/203-
6592.

LAKÁS

Dunaújvárosban Hengerész utcában
egy szoba,étkezős 35 m2 lakás, Inters-
parhoz közel, 5,5mFt-ért eladó. Tel.: 06-
70/630-6406.

Szabadság úton kétszobás, igényesen
felújított 55 m2-es lakás négyemeletes
házban 8,9 mFt-ért eladó. Tel.: 06-20-
939-0067.

GARÁZS

Földszinti, 70 nm-es, 3+nappalis, ame-
rikai konyhás, átalakított lakás eladó,
családi házra cserélhető. Tel.:06-20/
347-7833.

Dunaújvárosban a volt Nyomdánál ga-
rázst vennék. Tel.: 06-30/694-0714.

Garázst vennék közvetlenül az Autó
Klub mellett. Tel.: 0620/367-2808.

Készpénzért lakást veszek.
06-30-850-8000

Béke térnél fűtött, aknás garázs eladó.
Tel.: 06-30/330-2573.

Gábor Áron utcában másodikon kétszo-
bás, új ablakos lakás eladó.I.á.:6,99
mFt.Tel.:06-30/850-8000.

Belvárosi 1+3 félszobás, felújított, har-
madik emeleti panellakás eladó. Érd.:
wachterpeter@gmail.com

Belvárosi lakást vásárolnék készpénz-
zel, állapottól függetlenül Tel.: 06-20/
556-6637.

72 nm-es, 1+3 félszobás belvárosi tető-
téri lakás egyedi fűtéssel eladó. Érd.:
06-20/389-3064.

Május 1. utcában elsőn, kétszobás, er-
kélyes téglalakás.I.á.:11,6 mFt. Tel.:06-
30/850-8000.

ÁLLÁST KÍNÁL

Bánkinál másfélszobás hatodik emeleti
átlagos lakás eladó. I.á.:4,99 mFt.
Tel.:06-30/850-8000.

Dunaújvárosi kivitelező
építőipari cég
minimum 5 éves

gyakorlattal rendelkező

nehézgépkezelőt és
önrakós teherautóra
gépkocsivezetőt
keres hosszú távra.

Érdeklődni: 25/502-310
telefonon munkaidőben.

A FERROBETON Zrt. Dunaújváros
Felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

MiNőségEllENőR, TERMékFElElős
Feltétel: magasépítő középiskolai, vagy

technikusi végzettség
Jelentkezni: 25-887-002, gallaine.ildiko@ferrobeton.hu

Szigetelt házban, 1,5 szobás, 47 nm-
es, II. emeleti panellakás eladó. Érd.:
06-20/360-7780.

Szabadság utcában, III. emeleti, két-
szobás erkélyes lakás eladó. Érd.: 06-
30/565-8723.

Eladó Táncsics Mihály úton egy szoba
étkezős 2. emeleti lakás. Ár.: 5,5 mFt.
Tel.: 06/30-235-4304.

Rómain egy szoba étkezős, harmadik
emeleti lakás 4,99 mFt. Tel.:06-30/850-
8000.

Rómain magasföldszinti háromszobás
felújított lakás eladó. I.á.:9,49 mFt. Tel.:
06-30/850-8000.

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Óvárosban lakható gazdasági épület,
(Wc, fürdő, garázs, gyümölcsös). Sürgő-
sen áron alul eladó. Tel.: 06-30/608-
8078.

Belvárosi 2 szobás lakás eladó vagy fa-
lusi házra cserélnénk. Érdeklődni:06-
30/286-8256.

FÖLD, KERT

Dunaföldváron városközpontban Duna-
parti panorámás nyaraló 400 négyszö-
göl szőlővel és gyümölcsfákkal. Tel.: 06-
30/911-6636.

Kodályban, földszinti, teljesen felújított,
3 szobássá átépített lakás 11,9 mFt.
06-30/385-1801.

Baracson a diós dűlőn 3400 m2 műve-
lésből kivont zártkert eladó! (kifüggesz-
tés nélkül megvásárolható) 20 m2-es
kisházzal. Érd.:06-20/462-5679.

Erkel kerti, I. emeleti egyszobás téglala-
kás eladó. Tel.: 06-20/219-5811.

Nagyvenyimen zárt kert fúrt kúttal,
árammal, szőlővel, gyümölcsfákkal, kis
házzal művelésért kiadó vagy eladó.
Érd.: 06-20/344-8815.

Adony-Szőlőhegyen 1400 m2-es szőlő
és gyümölcsös olcsón eladó, kisházzal,
vízzel, villannyal. Tel.: 06-30/242-1722.

INGATLAN

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

ÜZLET, IRODA

Apáczai Cs. J. út 5-7 szám alatt lévő
140 m2-es helyiség kiadó. Érdeklődni:
06-30/396-8168.

Március 15. téren 88m2-es üzlet 9 mFt.
06-30/385-1801.

Belvárosban 102 m2-es üzlethelység
kiadó. Tel.: 06/70-380-5897.

JÁRMŰVEK
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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
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✘ MŰSZAKI VIZ

Lada 1300 S nagyon jó állapotban, ke-
vés kilóméterrel, friss műszakival eladó.
Tel.: 06/30-625-6431.

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

Keeway Focus motorkerékpár újszerű
állapotban eladó. Tel: 06-30/236-6184.

CSALÁDI HÁZ

Kertvárosban, frekventált helyen épült
családi ház eladó. Két autóbeállásra al-
kalmas garázs. Mellette nyári konyha,
gazdasági épület. Összkomfortos ház és
kertészkedésre alkalmas telek egyben.
Irányár: 19,8 millió Ft Tel.: 06-30/551-
6000.

Elcserélném központi daruszentmiklósi
négyszobás, összkomfortos házamat kis
konyhakerttel, garázzsal kétszobás, lif-
tes dunaújvárosi tehermentes panelra.
Tel.: 06/30-973-1190.

RAKTÁROS
Piacvezető acéltermék-feldolgozó

és kereskedő cég keres munkatársat
dunaújvárosi telephelyére

Főbb feladatok, munkák:
• Beérkezett áru átvétele - kiadása
• Beérkezett áru tételes ellenőrzése
• Komissiózó lista ellenőrzése
• Nem-megfelelőségek észlelése, jelentése a
felettese felé
• Emelőgépek és targoncák napi vizsgálatának
elvégzése

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Érettségi vagy szakmunkásképző
• OKJ-s nehézgépkezelői bizonyítvány NKH-s
jogosítvánnyal
• Önálló, precíz munkavégzés

Előnyt jelent:
• Középfokú raktárkezelői végzettség
• Darukezelői jogosítvány
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Integrált irányítási rendszerek ismerete
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
(MS Office)

Amit kínálunk:
• Fix, versenyképes jövedelem+ egyéb béren
kívüli juttatások
• Teljes munkaidős foglalkoztatás
• Azonnali munkakezdés

Amennyibenazálláshirdetés felkeltette
érdeklődését, kérjük, fényképes szakmaiönéletrajzát,

esetlegesmotivációs levelét ésajánlását,
elérhetőségétküldjeel a

2017.április07-igaz info@hrtrans.hu
email címre.

Jelentkezésében tüntesse fel ahirdetés referencia
számát:HrtM17/17R.

Az Amper 99 Kft.
technológiai szerelésben
és karbantartásban jártas

villAnyszerelőKet
keres – szakmunkás
vagy szakközépiskolai

végzettséggel. Emelőgép
kezelői és/vagy ívhegesztői
végzettség előnyt jelent az

elbírálásban.
Jelentkezés fényképes

önéletrajzzal:
titkarsag@amper99.hu

Mezőfalvi 100 m2-es szuterinos és te-
tőtérbeépítéses családiházunkat elad-
nánk, vagy elcserélnénk kétszobás du-
naújvárosi téglalakásra. Földszint kizár-
va. Tel.: 06-30/437-5629.
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Szobafestőt azonnali kezdéssel hosszú
távra felveszek. Érdeklődni 06-20/342-
6092.

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.

Csatlakozz csapatunkhoz
operátorként!

Dönts mellettünk Te is!

Amit kínálunk:
 kiemelt bérezés és műszakpótlék

 cafeteria: bruttó 330.000 forint/év

 hiányzásmentességi jutalom: nettó 10.000 forint/hó

 féléves bónusz, javaslattételi rendszer jutalmazással

 dolgozói kedvezmények, családi nap, sportversenyek

 ingyenes céges buszjáratok 5 megyéből

 stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés

 belső munkatárs ajánlási rendszer - nettó 50.000 forint

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön, reggel 6:00 órától.

Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14.

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

Csatlakozz csapatunkhoz
operátorként!

Dönts mellettünk Te is!

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

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

Magyarország egyik
legnagyobb darugyártással

és darukarbantartással
foglalkozó cége dunaújvárosi

és változó telephelyeire
munkavállalókat keres az
alábbi munkakörökbe:

• műszaki asszisztens
• karbantartómérnök
(gépész)
• TMK ügyintéző
• villamosmérnök
• karbantartás vezető
• karbantartó lakatos
• villamos karbantartó
• szerkezetgyártó
• hegesztő
• raktárkezelő
• elektrotechnikus

Amit kínálunk:
versenyképes fizetés és jutta-
tások, cafetéria, jó kollektíva,
előrelépési lehetőség, tovább-
képzési lehetőség, hosszútávú
munkahely, jó munkakörül-

mények.

Jelentkezni a
darusin@darusin.hu

e-mailcímre küldött
önéletrajzzal, valamint a
06-25-503-930-as

telefonszámon lehetséges.

Megbízható festőt és segédmunkáso-
kat keresünk. Tel.: 06-30/514-4140.

A FERROBETON Zrt. felvételt hirdet
géplakatos

munkakör betöltésére.
Feltétel: szakmunkás végzettség

Jelentkezni: 25-887-049,
gallaine.ildiko@ferrobeton.hu

Azonnali munkakezdésre
LAKATOSOKAT
keresünk heti fizetéssel!

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

2 eladólányt és 1 magyar szakácsot (férfit) keres

AAAVákuum-Klímatechnika Kft.

műszaki érzékkel rendelkező
munkatársat keres.

Jelentkezni: hétköznap 8-16 óra között. Tel.: 25/503-51000
E-mail: vakuum@vakuumklima.hhhu

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

BORO PÉKSÉG

Dújv. VASMŰ u. 29.

(pékségbe, fagyizóba)

ELADÓKAT
keres

jelentkezni:
fényképes

önéletrajzzal,
bér igény

megjelölésével
személyesen 19-21 óra között
a Boro Pékségben

A Pálhalmai Agrospeciál Kft.
felvételt hirdet

mg-i erőgépkezelő,
mg-i gépszerelő,
inszeminátor

és állattartó telepekre

műszakvezető
munkakörökbe.

Feltétel: büntetlen előélet,
szakirányú végzettség.

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

lehet.

A Zrt.
munkatársakat keres

az alábbi munkakörbe:
AUTÓBUSZ-VEZETŐ

(Dunaújváros)
Az állások részletes leírása és a

jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu\jobs.php

honlapon.
A munkavégzés helye:
Távolsági és Dél-pesti

Forgalmi Üzem működési
területe.
Jelentkezni

és információt kérni:
Pókó Tibor vezénylőnél lehet

a 06-70-439-0028
telefonszámon.

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

A dunaújvárosi
Faktor Tanműhelyek Kft.

szakképzett

festő
munkatársakat keres.

Elvárások:
• szakirányú végzettség
• 3-5 év gyakorlat
• önállóság, precizitás, terhelhetőség

Előnyt jelent:
•„B”típusú jogosítvány

Amit kínálunk:
• teljes munkaidős foglalkoztatás
• hosszú távú munkalehetőség
• versenyképes bérezés

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
az info@faktortan.hu e-mail címre várjuk.

Építőipari Kft.
B kategóriás jogosítvánnyal

rendelkező

kőműveseket és
segédmunkásokat
keres azonnali kezdéssel.

Érdeklődni:
munkanapokon 8-16 óráig

a 30/939-7218
telefonszámon lehet.

A FERROBETON Zrt. felvételt hirdet

iNFORmATikus muNkATáRs
munkakör betöltésére.

Végzettség: felsőfokú szakirányú végzett-
ség, JAVA vagy C nyelv ismerete adatbáziske-

zelő rendszer ismerete (Oracle, mysQL).
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Jelentkezni szakmai önéletrajz benyújtásával
lehet az alábbi elérhetőségeken:

gallaine.ildiko@ferrobeton.hu, 25-284-451.,
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22.

CLASMAN Kft.
gyakorlattal rendelkező
munkatársakat keres az
alábbmunkakörökre:

• izometriás (technológiai)
csőszerelő

• AWI hegesztő
• építésvezető
• épületgépész ajánlatkészítő.

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

Németországi munka! KFT. keres érvé-
nyes minősítéssel rendelkező AWI he-
gesztőt, valamint magyaroszági változó
munkaterületre csőszerelőket. Kezdők
jelentkezését is várjuk! Bérezés mege-
gyezés szerint. Tel.: 06-70/324-9510.

Biztosítási, banki termékek értékesíté-
sére üzleti vezetőt keresünk azonnali
kezdéssel, magas támogatással. Teljes
csoportok jelentkezését is várjuk. Ér-
deklődni: 06-30/993-5886

Bedolgozókat keresek szoknya és blúz
varrására és varrodába szalagmunkára

kosztüm varrásához varrónőket.
Tel.: 06-20/319-7887
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AGROBARACS zrt. könyvelő munkakör-
be keres – azonnali kezdéssel – mun-
kavállalót. Főbb feladatok: analitika
könyvelése, statisztikai adatszolgálta-
tás. A pozíció betöltéséhez előnyt jelent:
Földügyben jártasság. Érdeklődni a 25/
498-380 Tel.számon. Személyesen:
2427 Baracs, 067/2 hrsz.

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

Gipszkartonozásban, festési
munkálatokban, burkolásban
jjáárrttaass sszzaakkeemmbbeerreekkeett kkeerreessüünnkk áápprriilliissii

munkakezdéssel.
Önéletrajzokat az mdlk200@gmail.com

e-mail címre várjuk.

Dunaújvárosi üzembe
férfi segéDmunkásokat

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

06-70/316-1395

gépkocsivezetőt
Érd.: 06-30/640-16-75. du. 15-17-ig

Megbízással, heti 1-3 napra,

gépkocsivezetőt
keresünk, 1,2 tonnás teherautónkra.

Érd.: 06-30/640-16-75. du. 15-17-ig

Topo éTTerem
25 év alatti szakképzett

felszolgálókat és
szakácsokat keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal

az étteremben.

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

Folyamatosan bővülő csapatunkba

KÖNYVELŐ
munkatársat keresünk dunaújvárosi
munkavégzésre. Önéletrajzát a

csosz.annamaria@meches.hu
email címre várjuk.

Hegesztő
munkatársat keres, egyedi kapuk-

kisajtók készítésére, munkaszerződéssel,
Dunaújvárosban, nagy múltú vállalkozás.
Érd.: 06-30/640-16-75. du.15-17-ig.

Ausztriába alagúthajtásra tapasztalt
•VÁJÁRT • BETONLÖVŐT

• INJEKTÁLÓT • HABARCSOLÓT
keresünk. Kiemelt bérezés.
TEL.: +36-30/6515-021.

Villanyszerelőket, erősáramú beren-
dezés szerelőket automata gépsorok
karbantartására, illetve CNC-gépkeze-
lőket keresünk sárvári munkahelyre,
azonnali kezdéssel. 06-20/370-5412,
06-70/384-7636,
munka1jg@gmail.com

Lébényi telephelyű, felépítményt gyártó
cég, munkatársat keres villamossági
szerelő munkakörbe, kiemelt bérezés-
sel, szállás biztosítással. Előnyt jelent,
német/angol idegen nyelv tudás. Érdek-
lődni a 06-30/956-6321-es telefonszá-
mon lehet.

Ausztriába határközeli bárokba csinos
hölgyeket felveszünk. Korrekt feltételek.
Kezdőket is várunk. Érd.:06/30/534-
4699, 0043/664-2366335.

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. Érd.:06-70/354-9321.

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

A Dutex Kft. (patyolat) „B” és „C” kate-
góriás jogosítvánnyal gépkocsivezetőt
keres.Jelentkezni személyesen: 8-12
óráig (Dunaújváros, Gutenberg köz 2.)

Dunaújvárosi varrodába, jó kereseti le-
hetőséggel gyakorlott varrónőket kere-
rünk, hosszú távú munkára. Telefon: 06-
70/775-6520.

Dunaújváros ipartelepen
működő vállalkozás

munkaügyi és
bérszámfejtési
feladatok ellátására keres legalább

3 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezőmunkatársat.

Jelentkezés a
munkafejer05@gmail.com

e-mail címen.

Alkalmi munkavállalókat keresünk fizi-
kai munkára. Munkavégzés helye: Me-
zőfalva. Érdeklődni 6:30-14:30-ig a 06-
30/467-0868-as telefonszámon.

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

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

Telephelyi munkára keresünk E kate-
góriával rendelkező gépkocsivezetőt.
Tel.: 06-30/9569-329.

Lakatost felveszünk. Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal: info@pkc.hu, vagy
személyesen: Dunaújváros, Petőfi u 87.

Jakó Cukrászda,
06-25-433-148

Szakképzett
cukrászt felveszünk.

Mestervizsga előny!

200.000.-Ft bruttó! Zalaegerszegre be-
tanított munkásokat keresünk több mű-
szakra! Szállás-előleg megoldott! Tel.:
+36-20/224-0242, +36-30/791-0950.

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
Érd.:06-30/334-5262.

Berger Szerkezetépítő Kft keres ácsot,
betanított ácsot, segédmunkást folya-
matos munkára. Tel.: 06/20-912-1146.

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

Óriásplakát ragasztásához munkatár-
sat keresek. Tel.: 06-20/543-4650

OKTATÁS

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

RÉSZLET FIZETÉS!

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)

Pénzes Frigyes
iskolavezető

AMINŐSÉG

Autósiskola
2400, Dunaújváros,

PPiac tér I. Szolgáltató ház 108.

Tel:06-70/614-2984
www.stopsuli.extra.hu
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sz:2
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Nyílászárók szigetelése, passzítása.
Penészmentesítés. Redőnyök, szúnyog-
hálók, árnyékolók, szalagfüggönyök,
harmónikaajtók készítése, javítása.
www.peneszeltavolitasa.hu Tel.:06-30/
294-6022.

Munkatársakat keresünk lakatos, cső-
szerelő, és villanyszerelő munkakörbe.
Szakképzett vagy betanított munkatár-
sakat keresünk dunaújvárosi munka-
helyre. Érdeklődni napközben 06-70/
213-3325-ös telefonszámon lehet.

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

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

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

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

SZOLGÁLTATÁS

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

TV javítás!
Bármilyen típusú készülék (LCD, LED),
javítását vállalom, házhozmegyek.

Faragó László televízióműszerész
Tel.: 06-20-3644-055

TELEVÍZIÓ SZERVIZ
Kiszállással, lehetőség szerint
helyszíni javítással, garanciával.
Fülep István távközlési üzemmérnök

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

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!

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

Pötyi TeamBt.
keres:

-technológiai
csőszerelőket

-AWI hegesztőket.
Azonnali
kezdéssel!

Tel.:
06-30/401-2993

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

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

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

Tetőjavítás, tetőátrakás, kúpkenés, ké-
ménybádogozás, ereszcsatorna, szél-
deszka csere. Tel.: 06-30/713-1495

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

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

Frissítőmasszázs: 06-20/255-3204.

A Bátor Agrotrade Kft. munkatársat ke-
res dunaföldvári mezőgazdasági gépke-
reskedésébe adminisztrátori munkakör-
be. Elvárások: közép vagy felsőfokú
végzettség, számlázási ismeretek, jó
kommunikációs készség. Előny: köny-
velési tapasztalat, idegen nyelv ismere-
te. Érd.: dunafoldvartraktor@gmail.com
06/30-400-1414.

Építőipari cég keres építőiparban jártas
kőművest, fémiparban jártas szakem-
bert vagy segédmunkást. Dunaújváros
és környéke. Tel.: 0630/434-1879.

Vasbeton szerelőket, lakatosokat, he-
gesztőket, betanított munkásokat kere-
sünk Dunaújváros és környéki munkára,
valamint villanyszerelő és erősáramú
szakembereket a Vasmű területén törté-
nő munkavégzésre. Érd.: H-P, 8-15 órá-
ig, 06-30/622-7151.

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

Dunaújvárosban
és környékén!

Túlméretes szerelvényre keresünk gya-
korlattal rendelkező gépkocsivezetőt.
Tel.: 06-30/9569-329.
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BOLHAPIAC

Harmónika ajtó 10.000Ft, forgószék
5.000Ft, szőnyegek 5.000Ft, szabadidő
ruhák (M-XL) 6.000Ft, ventillátor
5.000Ft, Dormeo matrac 15.000Ft, éjjeli
szekrény 5.000Ft, gardróbszekrény
5.000Ft, porszívó 5.000Ft, vasaló
5.000Ft, takarítógép 20.000Ft. Tel.:06-
20/391-8527.

Sarok ülőgarnitúra eladó fotellal, na-
gyon jó állapotban, fa dekorral. Érd.: 06-
20/458-1091.

Eladó jó állapotban lévő, lengyel, vilá-
gos, 5 méter hosszú szekrénysor. Érd.:
06-20/458-1091.

Búza, árpa, zab, kukorica, tritikálé, 5
m3-es tartály, terménydaráló, ásóboro-
na, tárcsa, kultivátor, rotációs kapa,
húsvéti bárány, vágóbirka eladó. Tel.:
06-20/543-6017.

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.

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!

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

Jó állapotú sarokrekamé 20.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06-20/432-4115.

Eladó: 2 db hőtárolós villanykályha, 4
db megkímélt állapotú cserépkályha / 2
db lebontva, 2 db még áll /, régi típusú
szekrények, székek továbbá ugyanezen
elérhetőségen eladó: megkímélt antik
kistálaló, antik nagytálaló szekrény
/ tükrös, márvány pultos mindkettő /,
antik nagy komód, jó állapotú modern
ifjúsági szekrénysor, ifjúsági íróasztal,
kárpitozott gyerekheverő. Árak: mege-
gyezés szerint személyes megtekintés
után. Érdeklődni lehet: a 30/621-0388
számon hétköznapokon 15 óra után
vagy a perkata1711@gmail.com elér-
hetőségen.

Karalábéleves

Bakonyi betyár-
leves
Putnoki tekercs
csoki sodóval
Paradicsomos húsgom-
bóc főtt burgonya
Szezámmagos rántott
csirkemell párolt rizs
Káposztás sztra-
pacska
Majorannás tejfölös
sertésragu párolt rizs
Lasagne

380

505

630

705

800

680

790

840

410

505

680

720

830

735

715

805

380

505

730

705

830

680

720

805

380

505

715

710

770

630

705

765

38000

51555

65000

63000

86555

75000

74555

85000

Vegyes
gyümölcsleves
Sertésragu leves

Rakott metélt

Finomfőzelék
natúr sertés szelet
Csirkecomb
paprikásan, galuska
Galuska
gombapörkölt
Tavaszi rizses hús

Rántott sertésszelet
petr. burgonya

Csontleves
cérnametélttel
Frankfurti leves

Stíriai metélt

Sült kolbász
burgonyafőzelék
Temesvári
sertésszelet tészta
Fokhagymás tejföllel
tócsni, reszelt sajt
Chilis bab

Stefánia vagdalt
majonézes burgonya

Tejfölös
burgonyaleves
Palócleves

Bolognai spagetti

Tökfőzelék
sertéspörkölt
Csülökpörkölt,
főtt burgonya
Sajttal gombával töltött rán-
tott palacsinta párolt rizs
Rántott csirkecombfelső wok
zöldségkeverék, párolt rizs
Rác halfilé

Daragaluskaleves

Jókai bableves

Mákos guba

Főtt tojás, parajfőze-
lék, főtt burgonya
Gordon pulykamell
kukoricás rizs
Rántott brokkoli
majonézes burgonya
Székelykáposzta

Lecsós sertés szelet,
tarhonya

2017. 13. hét
03. 27.-03. 31.

GONDVISELÉS

Idősgondozást, ápolást vállalok szociá-
lis gondozó-ápolóként. Érd.: 06-20/594-
3933.

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

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

Eladó: terménydaráló, új fürdőkád, két-
részes konyhaszekrény, régi típusú ve-
lencei tükör, automatikus olasz tészta-
gép. Tel.: 06-30/608-8078.

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

50-60 literes dupla falú pálinkafőzőt
vennék. Érd.: 06-20/3788-673.

UTAZÁS, ÜDÜLÉS

Gyulai kolbász fesztivál idején
(2017.03.31-2017.04.02) Elizabeth Ho-
telbe szóló 2 fős, 2 éjszakás félpanziós
utalvány 45.000 Ft-ért eladó. Érd.: 06-
20/557-2992.

Eladó hegesztésre alkalmas, kis méretű
oxigén+gázpalack felszereléssel együtt,
rögzített fúrógép, áramfejlesztő, robika-
pa, 1”, 3/4”, 1/2”menetvágó. Tel.: 06/
25-258-305.

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

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

Kárpitos. Bútoráthúzás, javítás! Nagy
szövetválaszték, szállítást megoldjuk.
Ingyenes helyszíni felmérés. Érd.: 06-
20/3421-703

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

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

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

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

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

Tel.: 06-70/667-3958

GÁZKÉSZÜLÉK
javítás, karbantartás, beüzemelés.
Tel.: 06-30/593-5817

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

vállalja telephelyek, építkezések
őrzését, portaszolgálatát.

Tel.: 06-30/181-8940

Költöztetés
06-30/877-0488

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

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.

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

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

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

Víz-, fűtésszerelés.
Karbantartási és

biztosítási munkák.
06-30/6300-818

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

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

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

PARTNERT KERES

Asztalosipari munkákat vállalok! Tel.:
06-70/231-2054.

Új! 24 éves, ápolt csajszi ismerkedne.
Tel.: 06-20/941-7773.

Új! 30 éves hölgy partnerét keresi. Tel.:
06-30/503-8785.

Parketta csiszolás, lerakás. Érd.: 06-
30-984-7778.

Dunavecsén ápolt hölgy ismerkedne.
Tel.: 06-20/483-2861.

Kukorica, zab eladó:4000 Ft. Kiszállítás
megoldható. Tel.: 06-20/246-6107

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

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

Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-
lalok. Érd.: 06-30/559-7815.

Masszázs: 06-20/954-8679.

EGÉSZSÉGÜGY

Ree--MMeedd
Magán Fizioterápia
a város központjában,
a Szent Pantaleon kórház
alagsorában.

• Mozgásszerv-
rendszeri panaszok
kezelése beutaló
nélkül is!

• Ultrahang Elektroterápia
Kinesio-Tape

Alacsony árakon, várólista nélkül!

Bejelentkezés:
+36 20 291 5692
Kehiné Parapatics Renáta

Re-Med

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

TÁRSAT KERES

Jó megjelenésű, jól egzisztenciált idős
úr vékony alkatú, intelligens 60-70 év
közötti hölgy társat keres. 06-20/360-
1124, 18 óra után.

184/77/45 éves férfi komoly kapcsola-
tot keres 38-45 éves hölgy személyé-
ben, írj üzit légyszi és kereslek. Tel.: 06-
30/7468-154.

183/84/66 éves férfi vagyok. Karcsú,
magas hölgyet keresek tartós kapcso-
latra. Tel.: 06-20/994-1857.

HAJHOSSZABBÍTÁS
hétféle technikával, készleten
lévő európai hajakból.
Erika: 06-70/6246-225

Keresem 55-62 éves korig komoly élet-
társamat. Tel.: 06/30-973-1190.

06-20-9-732-172

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

ÁLLAT

Rácalmási takarmány
és kutya, macska

eledel bolt

Rácalmás, Május 1. utca 11.
(A város központjában,

Millenniumi park és a temetőmellett)

06-30/477-6643

Kínálatunk
20 fajta takarmány keverék,

szemestakarmány,
kutyamacska eledel,

mirelitek.

Áprilistól
előnevelt baromfi

rendelhető!

Előnevelt csirke, sárga 400Ft, master-
kendermagos 420Ft, húsfehér 450Ft
házhoz szállítva. Tel.:06-20-9391-895,
06-20-5494-822.

Vörös tojó tyúk, vágnivaló csirke ela-
dó! 15 db rendelése felett ingyen ház-
hoz szállítjuk! Érd.: 06-70/519-8759.

HANGSZER

25 hetes szabadtartartású tojótyúkok
eladók! Ingyenes szállítással. Tel.: 06-
30/748-7634; 06-70/255-7414.

Használt, megúnt, régi hangszereket
veszek. Tel.:06-20/233-7383.

35 éves ápolt, diszkrét, kék szemű,
hosszú szőke hajú, csinos nő partnerét
keresi. Viktória: 06-30/769-2403.
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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

Megbízható céget keresel?  
Itthon maradnál?  
Hosszútávon gondolkodsz?

Akkor MI, téged keresünk!

 SzerkezetlakatoSok, lakatoSok, 
gépéSztechnikuSok

jelentkezését várjuk hosszú távú  
dunaújvárosi műhely munkára!

06 (30) 993-7176 • schnittkft@gmail.com

A Pridgeon and Clay amerikai tulajdonú multinacionális
cég, amely prémium minőségű fém alkatrészeket 

gyárt az autóipar számára. 
Az apostagi üzem, mely jelenleg 130 főt foglalkoztat,
Dunaújvárostól 8 km-re felvételt hirdet három műsza-

kos munkarendbe, az alábbi munkakörökbe:
Kéziprés Operátor: 

Feladatok: Présgépek szakszerű működtetése; alkatrészek belső
bélésének ragasztása; Munkadarabok óránkénti ellenőrzése 

mérősablonok használatával.
Elvárások: legalább 8 osztály; Érettségi, Darukezelői 

engedély és présgép kezelői tapasztalat előny.

Gépbeállító:
Feladatok: Gyártási tétel váltáskor a présszerszám, présgép,

hegesztő berendezés, adagolók beállítása; Szerszámok, érzékelők
és segédberendezések beállítása, szabályozása és hibaelhárítás;

Szerszámfejlesztési tervek készítése.
Elvárások: középfokú műszaki végzettség; PLC ismeretek, 

elektronikus meghajtású rendszerek működtetésében és 
programozásában szerzett tapasztalat; Darukezelői jogosítvány előny.

Szerszámkarbantartó:
Feladatok: Présszerszámok, lemezalakító szerszámok 

karbantartása, javítása, fejlesztése; Hibaelhárítás a gépben; 
Szerszámfejlesztési tervek készítése; Részvétel új termék

bevezetési projektekben.
Elvárások: szerszámkészítői/gépi forgácsolói/géplakatos

végzettség; forgácsolási és hegesztési ismeretek; legalább 2 éves
releváns munkatapasztalat és darukezelői jogosítvány előny.

Központi raktáros:
Feladatok: Folyamatos gördülő leltár megvalósítása, 

készlet ellenőrzés és fogyások figyelése; rendelések feldolgozása,
nyomon követése; a költségek alakulásának dokumentálása; 

termelési dolgozók kiszolgálása.
Elvárások: logisztikai technikusi végzettség, legalább 2 éves raktári

ügyintéző tapasztalat, számítógépes felhasználói ismeretek.
Jelentkezés: Önéletrajz benyújtásával személyesen a gyárban

(munkanapokon 8-16 óra között) vagy e-mailben a 
vrafaisz@pridgeonandclay.com e-mail címen.

Munkarend: Hétfő-Péntek, három műszak
Bérezés: órabéres besorolás, műszakpótlék, 

étkezési jegy, bejárási támogatás
Céges autóbusz biztosított: Dunaújváros, Dunavecse irányából

Jelentkezés: 
vrafaisz@pridgeonandclay.com

A Pridgeon and Clay amerikai tulajdonú multinacionális cég, 
amely prémium minőségű fém alkatrészeket gyárt az autóipar 
számára. Az apostagi üzem, mely jelenleg 160 főt foglalkoztat, 

Dunaújvárostól 8 km-re felvételt hirdet három műszakos 
munkarendbe, az alábbi munkakörökbe:

Betanított munkás: 
Feladatok: Présgépek szakszerű működtetése; alkatrészek belső 

bélésének ragasztása; 
Elvárások: legalább 8 osztály; Érettségi, és présgép kezelői 

tapasztalat előny;

Mechanikus karbantartó:
Feladatok: A présüzemben adódó megelőző és korrektív 

karbantartási feladatok elvégzése; Letekercselő, egyengető- adagoló 
berendezések, excenter prések karbantartása; Egyéb célgépek 

karbantartási feladatainak ellátása;
Elvárások: Középfokú gépész (gépgyártás technológus, géplakatos) 

vagy hasonló releváns végzettség; Minimum 5 éves munkatapasztalat 
excenter prések, présüzemi karbantartás elvégzésében;

Gépbeállító:
Feladatok: Gyártási tétel váltáskor a présszerszám, présgép, 

hegesztő berendezés, adagolók beállítása; Szerszámok, érzékelők és 
segédberendezések beállítása, szabályozása és hibaelhárítás; 

Elvárások: középfokú műszaki végzettség; PLC ismeretek, 
elektronikus meghajtású rendszerek működtetésében és 

programozásában szerzett tapasztalat; Darukezelői jogosítvány előny;

Szerszámkarbantartó:
Feladatok: Présszerszámok, lemezalakító szerszámok karbantartása, 

javítása, fejlesztése; Hibaelhárítás a gépben; Szerszámfejlesztési tervek 
készítése; Részvétel új termék bevezetési projektekben;

Elvárások: szerszámkészítői/gépi forgácsolói/géplakatos végzettség; 
forgácsolási és hegesztési ismeretek; legalább 2 éves releváns 

munkatapasztalat és darukezelői jogosítvány előny;

Jelentkezés: Önéletrajz benyújtásával személyesen a gyárban 
(munkanapokon 8-16 óra között) vagy e-mailben a  

vrafaisz@pridgeonandclay.com e-mail címen.

Munkarend: Hétfő-Péntek, három műszak
Bérezés: órabéres besorolás, műszakpótlék, Cafetéria, 

jelenléti bónusz, bejárási támogatás
Céges autóbusz biztosított: Dunaújváros, Dunavecse irányából

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

március  24-30-ig
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Magyar 
hónapos 

retek  

199 Ft/cs.

Idared 
alma

199 Ft/ kg

Bonbonetti  
Francia Drazsé 70 g

180 Ft
( 2571,30 Ft/ kg)

Inka kávé 180 g

240 Ft
(1333,20 Ft/ kg)

Bonux 3 in 1 Color 
mosópor 300 g

250 Ft
( 833,25 Ft/ kg)

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.

márciusi Bútorvásár!
Next Moon szekrénysor 280 cm 

97 900 Ft   82 700 Ft

Granada franciaágy rugós, 
160x200 cm 81 000 Ft

Elefántos kis sarok 
(200x155 cm) 72 000 Ft-tól

Panama sarok 
240x140 cm
110 600 Ft   
96 700 Ft

Alíz 3-2-1 143 000 Ft   131 600 Ft

Réka TV összeállítás 
59 900 Ft   46 100 Ft 

Egyszerű éjjeliszekrény 
5000 Ft   3900 Ft

Nappali komód 
16 600 Ft   12 000 Ft

Katánia B szekrénysor 
105 000 Ft   99 400 Ft

Bern gardrób 180 cm 
99 900 Ft   89 900 Ft

ABS konyha 200 cm 
(mosogató + munkalap) 
107 200 Ft   97 600 Ft

Levi számítógépasztal 
33 600 Ft   29 600 Ft 

Térelválasztó 100 cm 
24 000 Ft   20 400 Ft

Frimon gardrób 160 cm 
69 900 Ft   59 300 Ft

Konyhasarok garnitúra 120x160 cm
39 300 Ft   35 300 Ft

Bence kanapé (2 személyes) 
56 500 Ft

Tavaszköszöntő buli a
DIGITÁLLAL
március 25-én 20 órától

a Béke Étteremben.
Érd.: 06-20-310-30-06

Biotermékek Webáruháza
-20% azonnali kedvezmény partneri 
regisztráció után, ajándéktermékek  
és levásárolható kedvezmények.    

http://vitality.mylifecare.hu

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

www.ateablakod.hu


