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Állás-
hirdetések
az 1., 6., 7., 8., 9., 10.   
és 12. oldalon

AUTÓÜVEG
AUTÓ, MUNKAGÉP, BUSZ, KAMION
Casco-s üveg ingyen, olcsóbban

helyszíni kiszállással
06-30/947-4931
muker@t-online.hu www.mukersolt.hu
Nyámádi István • jav. kárszakértő

Biztos munkalehetőség
Cafetéria és bónusz juttatások

Magas bérezés
Kellemes munkakörnyezet

Könnyű fizikai munka

06 20 326 1996
www.pannonjob.hu
Kölcsönzést-közvetítést engedélyező 
nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

Újonnan induló vállalati 
buszjárattal Százhalombattai 

neves partnercégünkhöz keresünk 

ÖSSZESZERELŐ
kollegákat

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TV, INTERNET, TELEFON
•  Kiváló digitális kép- és 

hangminőség
• HD csatornák széles választéka
• Prémium kényelmi funkciók
Szerződéskötési feltételekről, kedvezményes 

lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben!
Szolgáltatások havi 1490 Ft-tól!

 Ingyenes szerelés!
Szerződéskötés:

Antenna Szaküzlet
2400 Dunaújváros, Római krt. 4. fszt.

06/25-78-78-74, 06/20-420-7661
(hivatalos forgalmazó)

MINDEN SZEMÜVEGLENCSE  30% KEDVEZMÉNNYEL!

200 db KERET 50% KEDVEZMÉNNYEL!

KOMPLETT SZEMÜVEG MÁR 9900Ft-tól kapható  

a BEST OPTIKÁBAN!

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

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

Irodánk a Skála és az Egyetem között található!
(Dunaújváros, Dózsa Gy. út 25/A)

Személygépkocsik, mikrobuszok, kisteherautók
Folyamatos flottacsere 0 km-es gépkocsikkal!

https://www.facebook.com/Kissrentacar-Autókölcsönző-KISS-Autókölcsönző

+36 20 350 88 88
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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.mediaworks.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) 349-4949

DVCSH KFT.  
ügyfélszolgálat, hibabejelen-
tés: 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  
Szövetkezet:  
06 (25) 423-122,
ügyeleti telefonszám  
(lift, víz, villany):  
06 (40) 200-201

Intercisa Lakásszövetkezet
ügyfélszolgálat/hibabejelen-
tés: 06 (25) 510-460

Szent Pantaleon Kórház
központi telefonszám: 
06 (25) 550-550 

UPC antennaügyelet: 1221

DIGI hibabejelentés: 1272

Polgármesteri Hivatal: 
06 (25) 544-100

KÖZÉRDEKŰ

2018 év madara – a vándorsólyom
A vándorsólyom több évtizednyi szünet után 1997-ben költött újra Magyaror-
szágon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a 20 éves 
évfordulóra emlékezve szenteli a világ leggyorsabb madarának 2018-at.
 (Forrás: mme.hu)Aktuális

Miért nyúlik túl hosszú-
ra a gyerekkoruk? Miért nem 
lelkesednek a munkahelyü-
kön? Mitől nehezebb számuk-
ra kompromisszumokat kötni? 
Milyen következményekkel jár 
az érzelmi életükben a folyama-
tos online jelenlét? Az Y és Z 
generációsok szüleinek, nagy-

szüleinek, főnökeinek, munka-
társainak, tanárainak – és sok-
szor maguknak az érintettek-
nek is – rendkívül aktuális és 
sokszor feszítő kérdései ezek. 
A válaszokat Tari Annamá-
ria negyedik, #yz Generációk 
online című kötetében találjuk.

  (Forrás: jakd.hu)

Adója 1%-ával támogassa a Daruszentmiklós Községi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületet! Adószám: 18624999-1-07

Köszönjük!

Az újévi fogadalmak sorá-
ban talán az első helyen áll-
nak a testsúllyal, fittséggel 
és a káros szenvedéllyel kap-
csolatosak. Fontos, hogy sose 
fogalmazzunk meg megvaló-
síthatatlan célokat. Mérlegel-
jük az épp magunk mögött 
hagyott évet, és ismerjük fel, 
hogy miben kellene 
változnunk, változ-
tatnunk. Újévi foga-
dalmakként általá-
ban olyanokat fogal-
mazunk meg, ami-
ket már korábban is 
szükségesnek érez-
tünk, valami miatt 
azonban halogattuk. 
Ha sikerül megérte-
ni a valós okot, csök-
kenthetjük annak a 
veszélyét, hogy idő-
vel megszegve a 
fogadalmat vissza-
térjünk a komfort-
zónákba. Az is lényeges, hogy 
a fogadalom által valami hoz-
záadódik az életünkhöz, vagy 
épp elvételre kerül.  Gyakran 
a közvetlen környezet az, ami 
a sikeres változás legnagyobb 
akadályaként gátolja az új 
viselkedési forma megszilár-
dulását. A támogatás a részük-
ről kiemelten fontos.

Mivel az új viselkedés lemon-
dással, erőfeszítéssel, nehézség-
gel járhat, pozitívan hathat vala-
milyen önjutalmazási rendszer 
kiépítése, mellyel magunkat 
folyamatosan motiválni tud-
juk. Később, amikor már érez-
ni lehet a változás jótékony hatá-
sát, erre a külső motivációra 

talán már nem is lesz szükség, 
hiszen a megélt sikerélmény lesz 
az, mely a folytatásra ösztönöz. 
A hibázás és botlás nem jelent 
szükségszerű feladást. Megen-
gedhetjük magunknak azt, hogy 
hibázzunk. 

A cél minden fogadalom ese-
tében az, hogy az abban meg-
fogalmazottakat életünk integ-

Segíts, hogy segíthessünk!

Könyvtárosok ajánlják

Újévi fogadalmak betartása
ráns részévé tegyük, a szokáski-
alakítás pedig hosszú folyamat. 
Legyünk türelmesek, megértő-
ek önmagunkkal szemben, és 
ne adjuk fel a célkitűzést. Érde-
mes tehát számot vetni a 2017-
es évünkről, és meglátni azt, 
ami megérdemli a fogadalmat.

(Forrás: life.hu)
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Jan. 12-. péntek 
TESCO Aranyvölgyi u. 6. 
TESCO-Patikaplus Gyógy-
szertár 25/500-520
Jan. 13., szombat 
INTERSPAR Béke körút 1. 
Béke Gyógyszertár 25/500-
012 
Jan. 14., vasárnap 
Vasmű út 10. SZent Pantale-
on Gyógyszertár 25/550-373 
Jan. 15., hétfő 
Hajnal u. 4. Medicina Gyógy-
szertár 25/412-113 
Jan. 16., kedd 
Váci M. U. 8. Római Patika 
25/423-669 
Jan. 17., szerda 
Dózsa Gy. u. 2/A. Kígyó 
Gyógyszertár 25/412-650 
Jan. 18., csütörtök 
Korányi S. u. 1. Patika Libra 
25/400-387 
Jan. 19., péntek 
Munkácsy u. 3/A Munkácsy 
Gyógyszertár 25/412-800

Gyógyszertári ügyele-
ti rend:
Hétköznapokon: 20.00 órától 
másnap reggel 7.00-ig. Hét-
köznapi ünnepnapokon: reg-
gel 8.00-tól másnap reggel 
7.00-ig. Szombati ünnepna-
pokon: reggel 8.00-tól más-
nap reggel 8.00-ig. Szomba-
ton: 20.00-tól másnap reg-
gel 8.00-ig. Vasárnap: reg-
gel 19.00-tól másnap reggel 
7.00-ig.
Szombatonként napköz-
ben nyitva tartó gyógyszer-
tárak:
Piaci Patika: 7.30-12.00, Pati-
ka Libra: 7.00-12.00, Vas-
mű úti Őspatika: 8.00-12.00, 
Patikaplus Gyógyszertár: 
8.00-20.00, Béke Gyógyszer-
tár: 9.00-19.00
Vasárnaponként napközben 
nyitva tartó gyógyszertár:
Patikaplus Gyógyszertár: 
8.00-19.00

GyóGySZERTÁRI ÜGyELET

Jan. 13. 
szombat 
Dunaújvá-
ros, Pető-
fi u. 1. 
25/286-116 
Jan. 14. 
vasárnap 
Dunaújvá-
ros, Vas-
mű út 10. 
25/550-415
Az ügye-

let ideje 7-13 

óráig tart a 

helyszínen 

megjelölt 

időpontok-

ban.

Dunaújváros, Vasmű út 10. 
Tel.: 25/410-600
Munkanapokon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hét-
végén (szombat, vasárnap 
és ünnepnapokon) 8 órától 
másnap reggel 8 óráig.
MENTŐK 104 
TŰZOLTóSÁG 105 
RENDŐRSÉG 107 
ÁLTALÁNOS SEGÉLyHÍ-
Vó 112

FOGÁSZATI ÜGyELET ORVOSI ÜGyELET

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg  
testsúlyú egészséges felnőtt.
Jan. 16., kedd  DAK  2400 Dújv. Sándorháza 7.00-11.00
Jan. 18., csütörtök Vérellátó 2400 Dújv. Vasmű út 10. 8.00-10.00

VÉRADÁS DUNAúJVÁROSbAN

Van kiút a téli depresszió fogságából

Az év első munkanapja 
vegyes érzelmekkel teli. Vár-
juk is , mert új év, új remé-
nyek, meg nem is, mert ez a 
karácsonyi, meghitt hangulat 
elillanását jelenti. Nehéz a csa-
láddal együtt töltött idő emlé-
kéből kiszakadni, és legszíve-
sebben pár hét hangolódással 
megtoldanánk a téli szünetet.
Azonban vegyük észre, ha ez 

túlzott méreteket ölt, tegyünk 
ellene! Első megoldás lehet a 
sok nevetés! A nevetés raga-
dós, így nevessünk bátran, 
sokat. Az optimizmus tanul-
ható, fejleszthető. A második 
jó módszer lehet a szoláriu-
mozás. A sötétség a kedvünk-
re is rányomja a bélyegét, így 
jótékony hatással lehet ránk 
heti pár percnyi fényzuhany.

Nem szabad elfelejtenünk a 
kirándulások gyógyító erejét. 
Használjuk hát ki  a természet 
adta lehetőségeket.

Megfontolandó tanács lehet 
az is, hogy ne igyunk alkoholt, 
utazzunk el melegebb tájakra, 
és ami a legfontosabb kerüljük 
a szomorúságot!

Mosolyra fel!
(forrás: www.vous.hu)

M E G J E L E N T !
Miskolczi Miklós:

MI DUNAÚJVÁROSIAK
PORTRÉK

a Facebookról II.
című könyve.

Megvásárolható  
a Szuperinfó szerkesztőségében.

Dunaújváros, Vasmű út 35.
Ára: 800 Ft/db
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Múzeumpedagógiai foglalko-
zások előzetes bejelentkezés-
sel. A programokkal kapcsolatban 
bővebb tájékoztatás: 06-25/411-
315, www.intercisamuzeum.hu
állandó kiállítás:
Földszint - Látványtár – A kőkortól 
a legújabb korig
I. emelet - Dunaújváros történe-
te az őskortól az 1970-es évek 
közepéig
Időszaki kiállítás (2. emeleti 
kiállítóterem):

élet és halál egy bronzkori tele-
pülésen
Látogatható: 2018. márc. 4-ig

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

HanGöTvöZés – Zenés 
finisszázs
Jan. 12. 19:00

FéLárnyék – egy fontos gyűjte-
mény legújabb darabjai
Megnyitó: jan. 19. 18:00, febr. 
16-ig látogatható

BARTÓK AULAGALÉRIA
(Dújv. Bartók B. tér 1.)

keTTen a TerMésZeTBen
Dr. Somorácz György és Dr. 
Somorácz Áron természetfotói
Megtekinthető: január hónapban

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

TesTÜnk a Csoda
Kiállítás és interaktív játékok gye-
rekeknek (előzetes jelentkezés a 
405-663-as telefonszámon)
Jan. 29 – febr. 2-ig

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 9.)
PráGaI PanoráMa
A dunaújvárosi Panoráma Fotó-
egyesület kiállítása 
Látogatható: 2018. jan. 31-ig

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
(Dújv., Szilágyi E. út 34.)

simon Tamás grafikus eMÓCIÓ 
című egyéni kiállítása
Látogatható: febr. 7-ig

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

évnyitó aCTIvITy ParTy
Jan. 13. 16:00

évnyitó FeLnŐTT TánCHáZ
Jan. 13. 18:00

BÓdy GáBor FILMkLuB

HaZaI PáLya
Jan. 16. 17:00

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

újévI GáLakonCerT
A FOUR FATHERS Énekegyüttes és 
a zeneiskola tanárainak, növendé-
keinek koncertje
Jan. 13. 18:00 

TerMInáL - táncjáték
Jan. 19. 19:00 

Márai sándor: judIT - asszony-
mese egy részben
Jan. 20. 19:00, 24. 13:00

vaLaHoL eurÓPáBan – musi-
cal
Jan. 22. 16:00, 28. 19:00 

a MI kIs városunk - színmű
Jan. 26. 19:00, 27. 19:00  

MIkrokoZMosZ - zenés mese-
játék
Jan. 27. 15:00

Kiállítás
INTERCISA MÚZEUM
(Dújv., Városháza tér 4.)
Látogatható: keddtől péntekig: 
10:00 és 16:00 között; szomba-
ton és vasárnap zárva tart. Hét-
fő szünnap. Minden hónap első 
vasárnapján 14:00 és 18:00 között 
nyitva. 

FaLFúrÓ
Jan. 23. 17:00

orsZáGaLMa
Jan. 30. 17:00

ÜnnePI verseLés a Magyar 
kultúra napja tiszteletére
Jan. 19. 17:00

TeadéLuTán az Írisz versszín-
paddal
Jan. 22. 17:00

dr. Havas szonja előadása az 
időskori demenciáról
Jan. 26. 16:00

open Music Club
Jan. 26. 18:00

BÉKE ÉTTEREM
(Ddújv., Bartók B. tér. 8.)

 

reTro ParTy super disco – dj 
nepp Matyi
Jan. 13. 21:00

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

apavadászat - 2d
Jan. 13. 18:00, 14. 16:00, 18:00, 15., 
16., 17. 18:00

Insidious: az utolsó kulcs - 2d
Jan. 13., 14., 15., 16., 17. 20:15

kicsinyítés - 2d
Jan. 13., 14., 15., 16. 20:00, 17. 
20:15       
kicsinyítés - 2d - original 
language 
Jan. 17. 18:00 

Tad, az utolsó felfedező - 3d
Jan. 13. 16:15, 14. 10:00, 16:15, 15., 
16., 17. 16:15
Tad, az utolsó felfedező - 2d
Jan. 13. 16:30, 14. 10:15, 15., 16. 
16:30

The Commuter - nincs kiszál-
lás - 2d
Jan. 13., 14., 15., 16. 18:15, 17. 
16:15

Retró Parti Super Diszkó a béke étteremben
Az új évben is szeretettel vár minden érdeklődőt a Béke étterem 
(Dunaújváros, Béke tér 8.) 2018. január 13-án, este 9 órától. A Retró 
Party hangulatfelelőse Dj. Nepp Matyi.Ajánló
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Orvos a beteghez:
- Érdeklik önt a léha nők?
- Nem különösképpen-
von vállat a beteg.
- Hát az ital?
- Cseppet sem.
- És a dohányzással?
- Nem dohányzom.
- A fenébe is! Magának 
semmi rossz szokása 
nincsen?
- De van egy kis hibám.
- Micsoda?
- Sokat hazudok.

HUMOR

Mit hoz a föld és a kutya éve?
A kínai horoszkóp szerint a 2018-as év a földé és a kutyáé lesz. Ez az év ideális lesz 
életmódváltásra és üzleti vállalkozások indítására. A föld jegyűek számára külö-
nösen kedvező ez az év, stabilitást hoz számukra, ami lehetővé teszi, hogy szemé-
lyes és professzionális téren igazán fejlődni tudjanak. (Forrás: bien.hu)

Harmonizáló dekorkozme-
tikai színek alkalmazásával, 
mikropigmentes, vízálló exk-
luzív smink kollekcióval.Nap-
pali alkalmi, színházi,ballagási 
esküvői sminktechnikákat 
érdemes kozmetikus segít-
ségével elsajátítani. Néhány 
perc  alatt tökéletesíteni és 
magabiztossá tenni megjele-
nésünket. Különböző trük-
kökkel hogyan lehet stabilizál-
ni a sminket hogy ne kenőd-

jön el. Korosztálytól függetle-
nül, hiszen a tinik és az idő-
sebb hölgyek is szívesen jelen-
nek meg ápolt külsővel, eset-
leg extrém alkalmi sminkkel. 
Ajándékba is adhatunk smink-
tanfolyamot vagy sminket is, 
egy vidám délután keretében. 
Akár ballagási ajándékként, 
vagy  párunknak is ajándé-
kozhatjuk, sőt  barátnőnkkel 
is igénybe vehetjük. A szóra-
kozás és ápolt külső garantált!

Az édesburgonya narancs-
sárgás színű, és a hagyomá-
nyos krumpli kistestvéré-
nek is nevezhetnénk, habár 
az íze jóval karakteresebb. 
A hagyományos, krump-
lival készíthető ételekhez 
nem biztos, hogy megfele-
lő, de rengeteg szuper fogás 
készíthető belőle. 

Tele van D-vitaminnal 
A D-vitamin elengedhe-

tetlen a szervezetünk opti-
mális működéséhez. Nagy 
részben a napfényből nyer-

jük, de borúsabb időben 
máshonnan kell beszerezni. 
Ennek egyik remek módja az 
édesburgonya.

Csökkenti a stresszt
Vas is megtalálható ebben 

a zöldségben, így energikus-
sá tesz, és ellenállóbbá teszi 
a szervezetet a stressz nega-
tív hatásaival szemben.

Védi a szívünket
B6-vitamint is tartal-

maz, melynek köszönhető-
en csökken a szervezetben 
az aminosav-szint, ami bizo-

nyos szívbetegségekkel hoz-
ható összefüggésbe. 

Öregedésgátló
Rengeteg C-vitamint 

tartalmaz, valamint a 
kollagéntermelődést is elő-
segíti, ami pedig a bőrszö-
vetek épségének megőrzésé-
ért felelős.

Remek káliumforrás
A banán mellett az édes-

burgonyában is sok a káli-
um, ami segít a szívritmus 
szabályozásában, csökkenti 
a vizesedést, védi a veséket, 
valamint gyorsítja az izmok 
regenerálódását. 

Késlelteti a látásromlást
A béta-karotintól olyan 

sárgás a színe, ami pedig 
a szemeink egészségéért 
felelős. Huzamosabb ideig 
monitor előtt ülők számára 
javasolt a gyakrabb fogyasz-
tás. 

 A gyömbér min-
den évszakban jól 
jöhet a háztartásunk-
ban. Magas A-, C-, E-, 
és B-, vitaminforrás, 
ezen kívül magnézi-
umot, foszfort, káliu-
mot, szilíciumot, nát-
riumot, vasat, cin-
ket, kalciumot és 
bétakarotint tartal-
maz. 

A gyömbér előnyei:
1., Féken tartja a cukorbeteg-
séget

2., Megnyugtatja a gyomrot, 
segíti az emésztést
3., Javítja a szív egészségét, 
melegítő hatású
4., Segít megelőzni a megfázást
5., Csillapítja az ízületi gyulla-
dás okozta fájdalmat.
6., Enyhíti a migrént

Ezen kívül még a pozitív 
hatásai közé tartozik, hogy 
puhítja a húst, ha a páclébe 
reszeljük. Utazáskor, repülőn 
vagy hajón fellépő rosszullét 
esetén is jól jöhet a fogyasz-
tása.  (sokszinuvidek.24.hu)

Hogyan sminkeljük magunkat?Gyömbérszörp a házipatikban SMINKTANFOLYAM:
arckezelések (lézer, hámlasztás)

szemfestés, gyantázás
testkezelés (cellulit, fogyasztó)

SMINK-
TETOVÁLÁS
Fehérné Magdi
mesterkozmetikus

20/364 1090

Édesburgonya – A krumpli kistestvére

Hozzávalók:
½ csésze szárított vagy 
1 csésze friss gyömbér 
(hámozott, apróra vágott)
2 csésze víz
1 csésze méz
1 rúd faháj (opcionális)
Tegyük egy edénybe a 
vizet, és a gyömbérrel, 
fahéjjal forraljuk fel! Taka-

rékon főzzük addig, amíg 
a folyadék felére csökken. 
Szűrjük le, hagyjuk kihűl-
ni! Amikor langyos, önt-
sük bele a mézet, töltsük 
egy steril üvegbe, és hűtő-
ben tároljuk, így több hétig 
eltartható.

(sokszinuvidek.24.hu)

RECEPT

Gyömbérszörp

Életmód
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Állás-oktatás

Operátori pozícióra tesztnapra jelentkezni és 
az önéletrajzokat beküldeni 

a következő elérhetőségekre várjuk:
Telefon: + 36 22/200 320 vagy 321 

Email: allas@gealan.com

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 
több mint 500 hozzáértő és kompetens munkavállaló és a fejlett ipari gépparkja 

segítségével.  Székesfehérvári telephelyünk folyamatos fejlődése és bővülése 
következtében szeretnénk jelenlegi csapatunkat lelkes, lojális munkatársakkal növelni. 

Ha szeretne egy stabil jövőképű, hosszútávú munkalehetőséget, 
családias, igényes környezetet kínáló munkahelyen dolgozni, 

akkor várjuk jelentkezését az alábbi állások betöltésére: 

A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, 

ÖNT KERESSÜK!

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ

ÉPÜLETGONDNOK 

MINŐSÉGELLENŐR 

Az életünk folyamatos 
döntések meghozatala. Van, 
aki vakon beleugrik, mások 
stresszelnek a döntéshozata-
lok előtt.

Íme, néhány tanács, hogy 
könnyebben menjen a dön-
téshozás:

Az érzelmek és a tények 
külön kategória

A mindennapi élet elenged-
hetetlen részei az érzelmek. 

Van azonban egy nagy hátrá-
nyuk. Jelesül az, hogy nagyon 
hamisak lehetnek. Folyamato-
san változhatnak, és megne-
hezíthetik a döntéshozásun-
kat mindaddig, amíg meg nem 
tanuljuk kezelni őket.

Nézzük meg, mit veszíthe-
tünk!

Fontos, hogy meglássuk 
azokat a tényezőket, amiket 
elveszíthetünk azzal, ha meg-

hozunk egy döntést. De talán 
még fontosabb azoknak a dol-
goknak a listája, amiket elve-
szíthetünk, ha nem lépünk. 
Mérlegelés után dönthetünk, 
vagy húzhatjuk az időt, de 
nem biztos, hogy az a célra-
vezető stratégia.

Képzeljük el a jövőt!
Próbáljuk meg elképzel-

ni magunkat pár hónap, vagy 
pát évvel később. Biztos, hogy 
számítani fog az, amiről most 
döntenünk kell?

Később még mindig dönt-
hetünk máshogy

Egy módja van annak, 
hogy megtudjuk, milyen 
következményekkel jár egy-
egy döntésünk. Méghoz-
zá az, hogy meglépjük őket. 
Azonban ne feledjük, min-
dig van lehetőségünk más-
hogy dönteni. 

(forrás: www.vous.hu)

Mi van, ha rosszul választok?
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Dunaújvárosban található ELCO-Power Energiatermelő- és 
Szolgáltató Kft. a következő pozícióba keres munkatársakat.

VILLANYSZERELŐ
Amit kínálunk:
•  Hivatalos, munkaviszony, munkaszerződéssel.
•  Kiemelt bérezés (nettó 1200–1400 Ft/óra)
•  100 ezer Ft belépési bónusz határozott idejű  

minimum 1 éves munkaszerződés megkötése esetén.
•  Tiszta, modern gyártási munkakörnyezet a 

berendezésgyártási tevékenységnél.
•  Nemzetközi kiemelt partnerek a kivitelezési és energetikai 

projektek során.
•  100% munkába járás térítése vidékről.

Feladat:
•  Kivitelezési-, berendezés gyártási feladatok, karbantartás-

üzemeltetés, egyéb projektmunkák.

Elvárások:
•  Szakirányú villanyszerelői végzettség
•  Orvosi egészségügyi alkalmasság.
•  Preferált életkor: 20–55 éves korig
•  Angol nyelvtudás előnyt jelent.
•  Precíz munkavégzés, a minőségi elvárásoknak való megfelelés.

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el 

nekünk fényképes önéletrajzát a következő e-mail címre:
info@elco.hu

Smart and Green Solutions ®

A Grabarics Építőipari Kft. munkatársat keres

villanyszerelő
munkakör betöltésére.

Feladata: építési területeken az ideiglenes 
elektromos hálózat kiépítése, meglévő ideiglenes 

felvonulási berendezések, egyéb villamos 
berendezések telephelyen történő tervszerű 
karbantartása, ellenőrzése, dokumentálása

A munkakör betöltéséhez szükséges  feltételek:
• Villanyszerelő szakmunkás bizonyítvány
• Villanyszerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

 Az önéletrajzokat a munkakör megjelölésével a  
hr@grabarics.hu e‑mail címre kérjük eljuttatni. 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

FEBRUÁRBAN INGYENES ESTI FELNŐTTOKTATÁS INDUL!

MUNKA MELLETT VÉGEZHETŐ, HETI 1-2 DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁG!

 Kedvezmények, juttatások
 Diákigazolvány  Családi pótlék, adókedvezmény
 Tanulmányi ösztöndíj  a 2. szakma megszerzése 
 a gyakorlati képzés idejére  is INGYENES 16 éves kortól

Érdeklődni lehet a 0630/983-3006 telefonszámon.  
Jelentkezni személyesen az iskolában  

a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A címen.

Szakközépiskolai képzések 
2 év

Feltétel: szakközépiskola (régi 
szakiskola) 10. befejezett évfolyam vagy 

iskolarendszerben szerzett OKJ végzettség 
vagy érettségi bizonyítvány

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

Érettségire épülő képzéseink 
2 év

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

Szakközépiskolai képzések  
3 év

Feltétel: 8 általános

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

Szakközépiskolai képzés  
1 év

Vendéglátó üzletvezető 54 811 02
Feltétel: szakács, pincér vagy 

cukrász végzettség és 2 év 
vendéglátó szakmai gyakorlat

Államilag biztosított  
keretek között dolgoz-
hat a környék nagy mun-
kaadó cégeinél a Déli 
Szomszédok Nyugdíjas 
Szövetkezeten keresztül. 
Ha öregségi nyugdíj-
ban részesül és szeretne  
rugalmas beosztásban, 
kedvező adózással dol-
gozni, hívjon bennün-
ket!

VÁLLALJON MUNKÁT
NYUGDÍJ MELLETT!

Fejér megyében most 
konyhai kisegítőként 
és összeszerelői állás-
ban is elhelyezkedhet a 
Déli Szomszédok Nyug-
díjas Szövetkezeten 
keresztül. Ha öregségi 
nyugdíjban részesül 
és szeretne rugalmas 
beosztásban, kedvező 
adózással dolgozni, hív-
jon bennünket!

10 képesség,  
a feljebbjutáshoz

Új év, új célok. Nincs ez 
másképp a munka világában 
sem. Mutatunk 10 képessé-
get, amivel a továbblépésün-
ket tudjuk elősegíteni:

1 Együttműködés: A mun-
kahelyen a csapatjátékoso-
kat szeretik, és, ha másokat 
is lenyűgözünk, annál hama-
rabb jut el a hírünk a vezető-
ség felé is.

2 Közösségvállalás: A veze-
tők szeretik, ha az alkalma-
zottak a sajátjuknak tekintik 
a projekteket, és azok ered-
ményeit is. 

3 Erőfeszítés: A vezetők 
nem feltétlenül az elért mér-
földköveket nézik, hanem azt, 
hogy mit voltunk hajlandóak 
megtenni értük. Ez is informá-
cióval bír számukra, ha rólunk 
van szó.

4 Megbízhatóság: A rang-
létrán való feljebbjutáshoz 
elengedhetetlen, hogy a főnö-
künk tudja, mindig számíthat 
ránk.

5 Tanulj a hibákból: A mun-
kavégzés során minden-
ki követ el hibákat. Egy 
(jó) főnök számára nem 
az a fontos, hogy hány-
szor hibázunk, hanem, 
hogy ki tudjuk-e javíta-
ni őket, tanulni tudunk-e 
belőlük. Ez a hosszú távú 
sikerünk titka.

6 Nyitott párbeszéd: 
Nem kell titkolnunk, 
ha az előmenetelünk a 

célunk. Bátran tudassuk főnö-
künkkel, és tudjuk meg, mit 
tehetünk az ügy érdekében.

7 Önállóság: Ha kellő-
képpen önállóak vagyunk, a 
főnök látni fogja, hogy hogyan 
oldunk meg feladatokat, vagy 
hogyan delegáljuk azokat a 
társaink felé. 

8 Őszinteség: A munka-
helyen nem célszerű hazud-

ni. Mondjuk, sehol sem az, 
de ott főképp nem. Vállaljuk 
a véleményünket akkor is, ha 
az negatív kritikát tartalmaz. 
Ha nem tudunk, kérdezzünk 
inkább!

9 Kemény munka: A főnök 
vélhetően az első naptól kezd-
ve világosság tette, hogy mit 
vár el tőlünk a csapatban. Ha 

azokat teljesítjük, vélhe-
tően elismerően fog nyi-
latkozni rólunk.

10 Kreativitás: Segít 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i 
magunkat másoktól, ha 
kreatívak vagyunk. Így 
könnyedén a vezetőség 
figyelmét is magunkra 
terelhetjük. 

(www.karrierplusz.
jobline.hu)

DaruSín Kft.
Magyarország egyik legnagyobb emelőgép gyártással és 
karbantartással foglalkozó cége dunaújvárosi és változó 

telephelyeire szakirányú végzettséggel rendelkező 
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökbe:

karbantartó lakatos 
(dunaújvárosi munkavégzésre)
feladatok:
•  gépek, berendezések javítása, 

karbantartása
szerelőlakatos 
külföldi munkavégzésre
feladatok:
•  acélszerkezetek szerelése, 

felállítása
villaMos karbantartó 
(dunaújvárosi vagy vidéki 
munkavégzésre)
feladatok:
•  emelőgépek, villamos 

berendezések szerelése javítása, 
karbantartása

hegesztő / Minősített 
hegesztő 
(dunaújvárosi munkavégzésre)
feladatok:
•  acélszerkezetek gyártóművi 

hegesztése
szerelőlakatos 
(dunaújvárosi és/ vagy 
magyarországi munkavégzésre)
feladatok:
•  acélszerkezetek szerelése, 

összeállítása
statikus tervező
feladatok:
•  acélszerkezetek tervezése
•  gyártmányok tervezése
•  felmérések végzése

elvárások:
•  szakirányú végzettség 
•  terhelhetőség

•  megbízható, önálló 
munkavégzés

amit kínálunk: 
versenyképes fizetés és cafetéria (étkezési jegy, teljesítménypótlék, 
éves jutalom), jó kollektíva, előrelépési lehetőség, továbbképzési 
lehetőség, hosszú távú munkahely, jó munkakörülmények. Vidéki 
munkavállalóknak utazási költségtérítés, vagy szállítás, korrekt szállás.
Jelentkezni a munkakör megjelölésével a darusin@darusin.hu 
e-mailcímre küldött önéletrajzzal, valamint a 06-25-503-930-as 
telefonszámon lehetséges.

Országszerte több mint 2,5 millió rendszeres olvasó!

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Gagarin téren (belváros)
2 szobás tégla lakás eladó.
Ár: 10,9 MFt • 06-30/867-8662

JÁRMŰVEK

Eredeti Mercedes alufelni sérülés-
mentes Continental 205/55 R16 téli
gumival eladó: Érd.:06-20/956-1060.

Régi motorokat, autókat keresek
gyűjteménybe. Akár hiányosat is, al-
katrészeket is. Tel.:06-30/905-1306.

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

Alvázvédelem! Dunaújvárosban, fűtött
műhelyben vállalunk alvázvédelmet. Lo-
komotív u. 5. Tel.: 06-30/378-5478.

Taxizni vágyók, figyelem! Citroen Xsara
Picasso (2 évig taxizható) 1MFT-ért ela-
dó. Tel.: 06-30/230-7172.

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

LAKÁS

Kétgenerációs ház Rácalmáson 25,5 MFt
Rácalmáson építési telek 3,9 MFt
Földszinti tégla lakás 9,5 MFt
1+2 félszobás tégla lakás 9,9 MFt
Kulcsi ház 10,5 MFt
Rácalmáson igényes ház 45 MFt
Kulcson házikó eladó 13,5 MFt
Kertvárosi kocka ház 18,5 MFt
Óvárosi családi ház 13 MFt
Baracson új építésű ház 19,5 MFt
Nagyvenyimen kétszintes ház 24 MFt
7000 m2 telek Nagyvenyimen 11,5 MFt
Rácalmás full extrás ház 50 MFt
Dunaújváros Rózsadombján lakás 28 MFt
Mezőfalvi ház minden megoldással 10,5 MFt

„legjobb otthon”
Ingatlan Iroda

Dújv.,Vasmű út 12.
+36-20/5694-262

legjobbotthome@gmail.com

Sifeko Kft. felvesz
acélszerkezeti

lakatosokat, hegesztőket
dunaújvárosi munkavégzésre.
Kiemeltenmagas fizetés.

06-20-805-6618, 20-416-3989

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

Készpénzért vennék saját részre belvá-
rosi, háromszobás lakást Dunaújváros-
ban. Tel.: 06-30/969-2675.

Eladó 35m2-es, jó állapotú lakás.
Ár:5,9MFT. Tehermentes. Tel.:06-20/
558-4488.

Barátságban eladó 3. emeleti, 2 szobás
lakás. Ár:7,7MFT. Átlagos. Tel.:06-30/
746-8177.

Lajos király utcában, kétszobás lakás új
ablakokkal eladó. I.ár:7,49MFt. Érd.:06-
30/850-8000.

Csillagdombon, háromszintes, 180nm-
es, új építésű sorház garázzsal eladó.
I.ár:39,9MFt. Tel.:06-30/850-8000.

Egyszobás, földszinti lakás a Kalamár
utcában sürgősen eladó. Tel.:06-30/
9729-827.

Belvárosban, Kossuth utcában, három-
szobás, földszinti, téglalakás eladó. I.ár:
13,99MFt. Érd.:06-30/850-8000.

Szabadság utcában, kétszobás, 3.
emeleti lakás eladó. I.ár: 7,99MFt.
Érd.:06-30/850-8000.

Római körúton egyszoba étkezős, felú-
jítandó lakás eladó, 5,9MFt. Tel.: 06-30/
850-8000.

Budapesten vennék eladó lakást saját
magamnak! Kp-val fizetnék! Tel.: 06-20/
312-4900.

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

Egy+2 félszobás, földszinti, technikumi
lakás eladó. Tel.: 06-70/617-5142.

Békében másfélszobás 3. emeleti lakás
eladó. Érd.: 06-25/413-438 (16 órától).

ÁLLÁST KERES

Munkájára igényes, leinformálható,
megbízható hölgy lakástakarítást, vasa-
lást vállal. Tel.: 06-70/335-8229.

Kine Bau Kft.
KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT

keres

•Helyben végzett
munka

• Kiemelt, biztos fizetés

• Cafetéria
•Munkaruha
•Utazási támogatás

Érd.: Dunaújváros, Verebély út 17.
Tel.: 06-25/501-960

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

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

800 és 1100 között.

Dunaferr Labor
Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.

szakembereket keres az alábbi
munkakörökbe:

• Anyagvizsgáló
(gépipari technikus)
• Automatizálási mérnök
• Csőszerelő
• Daru lakatos
• Daru villanyszerelő
• Daruvezető
• Forgácsoló
• Hegesztő
• Hengercsiszoló
• Kazánkezelő
• Kenőpince-szivattyúkezelő
• Kohászati gépkezelő
• Kormányos
• Kovács
• Kötegelő
• Lakatos
• Lángvágó
• Meleghengerész
• Minősített hegesztő
• Öntvénytisztító
• Szállóporeresztő
• Szerszámlakatos
• Tolatásvezető
(érvényes vizsgával)
• Üzemmérnök
(villamos mérnök)
• Vasúti pályamunkás
(NKH vizsga előny)
• Vegyésztechnikus
• Villamos emelőgép
felülvizsgáló
(darukarbantartó gyakorlattal)
• Villanyszerelő

A Grabarics Építőipari Kft.

raktáros
munkatársat keres

dunaújvárosi telephelyére.

A munkakör betöltéséhez
szükséges feltételek:
• középfokú iskolai

végzettség,
• targoncavezetői

jogosítvány,
• B kategóriás jogosítvány,

• raktározás területén
szerzett tapasztalat

előny lehet.

Az önéletrajzokat a
munkakör megjelölésével

az allas@grabarics.hu e‑mail
címre kérjük eljuttatni.

CSALÁDI HÁZ

Eladó Rácalmás, Szélescsapás utcában
egy félkomfortos, félig felújított, 30 m2-
es, félig szigetelt lakható kis ház (iker-
ház fele), 800 nöl telek. Víz-, villany van.
Irányár: 2.500.000 Ft. Tel.:06-20/956-
0854.

Dunaújvárosban nagy családi ház gyö-
nyörű környezetben eladó, két nagy ga-
rázzsal. Vállalkozásra alkalmas. Tel.: 06-
20/989-3851.

Dunaújváros mellett, Apostagon két-
szobás, összkomfortos családi ház mel-
léképületekkel eladó vagy elcserélhető.
Tel.: 06-70/2315-295.

Nagyvenyimen telek áron eladó lakha-
tó, két szobás kis ház. Ár.: 4,6MFt.
Tel.:06-30/746-8177.

Eladó Dunaegyházán nagyon jó állapotú
ház, csendes helyen. Dunaföldvári csere
érdekel. Tel.: 06-70/583-5516.

Felújítandó, komfort nélküli parasztház
nagy kerttel olcsón eladó Dunaföldvá-
ron. Érd.: 06-30/225-8105.

Kulcson keresek eladó házat. Ár:25
MFt. Tel.:06-20/558-4488.

Perkátán alkalmi áron eladó költözhető
ház. Ár:4,9MFT. Tel. 06-20/558-4488.

Baracson családi ház (két családnak is
megfelel) eladó. Tel.: 06-20/311-7669.

ÁLLÁST KÍNÁL

KIADÓ INGATLAN

Dunaújváros központjában, 51 nm-es,
100%-osan felújított lakás eladó
(12MFt) vagy kiadó (üres, 70.000Ft +re-
zsi). Érd.: 06-30/400-9534.

Béke téren 1 és 2 szobás
appartmanok
kedvező áron kiadók.
Érdeklődni 8-15 óráig
70/3206439 tel. számon

Vasmű út 5. alagsorban 13 m2-es helyi-
ség kiadó. Fűtés, Wc van. Árkád alatt ki-
rakat hirdetőnek kiadó. Tel.: 06-30/608-
8078.

Bútorozott kisszoba nyugdíjasnak kia-
dó havi 35e Ft-ért. Tel.: 06-20/622-
0871.

Belvárosban, régi Vasmű úton, első
emeleti kétszobás, bútorozott lakás kia-
dó. Tel.: 06-20/917-5658.

Barátságban 1,5 szobás lakás kiadó
60.000 Ft! Érdeklődni 13:00-tól, 06-30/
409-1156.

Duna sori, kétszobás, egyedi fűtéses,
berendezett-felszerelt lakás kéthavi ka-
ucióval kiadó. Tel.: 06-20/564-1036.

Albérletek kiadók egyhavi kaucióval,
kéthavi bérleti díjjal. Tel.: 06-30/456-
4655.

Frissen felújított, bútorozott lakás azon-
nali beköltözéssel kiadó a Rómain. Tel.:
06-20/361-9642.

Weineren 3. emeleti, kétszobás, üres
lakás 60.000Ft +rezsiért, 2 havi kaució-
val kiadó. Érd.:06-20/265-3376.

Szórádon, kétszobás, felújított lakás ki-
adó. 60.000Ft +rezsi +2havi kaució.
Érd.:06-30/850-8000.

Tojásház I. emeletén 40 m2-es helyiség
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20/480-
6060.

Egyszobás, bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. 35e+rezsi+1 hó kaució Tel.:
06-20/975-7879.

Belvárosban felújított, újonnan bútoro-
zott, egyszobás lakás kiadó 70eFt+re-
zsiért. Tel.: 06-30/2252-331.

Lakrészek bérbeadása. Tel.: 06-20/
345-6847.

Albérlet kiadó 2 havi kaucióval. Tel.:
06-20/482-5843.

1,5 szobás lakás kiadó. Tel.:06-30/488-
6963.

TELEK

Táborálláson 110 négyszögölös telek
eladó. Kis téglaház van rajta. Villany,
gáz, víz bekötve. Érdeklődni a megbízott
telefonszámon lehet. Tel.: 06-30/277-
2655.

Rácalmáson Martinász lakótelepen, Vi-
ola utcában csendes helyen, eladó
összközműves 1105 m2-es építési te-
lek. Tel.: 06-20/213-8516.

Óvárosban építésre alkalmas panorá-
más telek műhellyel, pincével, közmű-
vekkel eladó. Tel:06-20/989-3851.

Csillagdomb szomszédságában 720
m2-es építési telkek eladók! Tel.: 06-30/
2252-331.

ÜZLET, IRODA

Dunaújváros központjában átalakítás
alatt lévő 44m2-es üzlet kiadó/eladó.
Tel.: 06-70/251-4122.

Butiksoron elsőn 35m2-es üzlethelyi-
ség kiadó. Tel.: 06-30/456-4655.

A Grabarics Kft.
dunaújvárosi telephelyére

raktári
segédmunkást

keres.

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

címre kérjük elküldeni.

GARÁZS

Vasmű igazgatóság mellett nemrég fel-
újított, fűtött garázs 1,1 MFt-ért eladó!
Tel.: 06-30/266-2151.

Garázs kiadó gázosoknál. Tel.:06/30/
9943-403.

Garázs kiadó a Béke körúton. Tel.: 06-
70/335-1411.

Béke körúton garázs kiadó! Tel.:06-30/
226-4157.

Garázst keresek Volán telepen megvé-
telre. Tel.: 06-30/734-7275.

Garázs kiadó. Tel.: 06-30/691-6487.

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!

CSOK 10+10! LAKÓPARKBAN ÚJ ÉPITÉSŰ 
TÁRSASHÁZI LAKÁSOK 

Esze T. u. kétszobás, 2. em. téglalakás 8.4 MFt
Derkovits u. 57 m2-es panel 6.49 MFt
Fáy u.-on felújított 62m2 panel 10.5 MFt
Magyar u.-ban családi ház 18 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás modern ház 18.9 MFt
Interspárnál felújított 2 szobás 6.7 6.4 MFt
Kulcson gyümölcsöskertben nyaraló 4.5 4.2 MFt
Tavasz u. 2. em. 50 m2 -es panel 7.3 7.1 MFt
Szalkszentmártonban 3 szobás ház 7 MFt
Vörösmartyban, 2 szobás tégla 8.9 MFt
Egyetemnél, 68 m2 -es 3 szobás, tégla 13 MFt
Kiadó házak 10 főig Újtelepen 170 EFt
Keresünk eladó városi családi házat 20 MFt

06-30- 1818-942
Kertvárosi 2 szob.felújított tégla 5.3 MFt
Kassák L.-ban 1+3 félsz. panel 9.5 MFt
Belvárosi 8.em. felújított panel 7.8 MFt
Okt.23.téren igényes panel  9.8 MFt
Rómain 2+1 szobás panel   6.5 MFt
Erdősoron 7.em. átlagos panel   6.3 MFt
Apáczaiban 2.em. 2 szobás panel 6.8 MFt
Vácin 10.emeleti 2 szobás panel 6.9 MFt
Venyimen 178m2 3 szobás ház  36 MFt
Rácalmáson 2 szintes ház 20 MFt
Rácalmási erdő, 20.000 m2  8 MFt
Kulcsi telek igényes házzal 4.5 MFt
Kulcson 2246 m2 -es telek házzal 2.65 MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12 MFt
Csillagdombon 1385m2 telek 12.4 MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház 12.5 MFt
Kertvárosban 2 generációs ház 23.5 MFt
Óvárosban kétszintes 5 szob. ház 21.5 MFt
Obihoz közeli kis telek 2.6 MFt
Dunaújvárosban telek házzal 4.5 MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25 MFt
Óvárosi 6 szobás családi ház 21.5 MFt

06-30- 8678-641

Békében 4.emeleti 2 szobás 6.7 MFt
Adonyban 3 szobás sorház 12.5 MFt
Békében 1+2 félszobás 9 MFt
Rácalmáson étterem 30 MFt

06-70- 6037-708
Vasmű úton 1 szobás szép lakás 6.5 MFt
Bocskain 5. em. 2 szobás lakás 7.2 MFt
Frangepán u. 210 m2 -es ház  26 MFt
Szabadstrandnál felújítandó ház 2.4 MFt
Váciban 1. em. szép lakás 7.4 MFt
Adonyban 75m2 családi ház 5.75 MFt
Venyimen 100 m2 -es ház  8 MFt
Venyimen 180 m2 –es ház  15 MFt
Venyim végén nyaraló  2 MFt
Rácalmáson családi ház  8 MFt
Rácalmáson ép. telek 4.8 MFt
Venyimen építési telek  3 MFt
Nagykarácsony igényes nagy ház 15 MFt
Rácalmáson ház cégnek kiadó 120 EFt
Venyimen ház cégnek kiadó  165 EFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház  12.5 MFt
Mezőfalván 4 szobás ház  6.7 MFt
Mezőfalván 3,5 szobás 2szintes csh.  14 MFt
Mezőfalván 2 szintes szép csh.  16 MFt
Előszálláson ház 5.5 MFt
Daruszentm.on családi ház 6.5 MFt
Soltszentimrén 85m2 családi ház 8 MFt
Perkátán házak:  38M, 18 MFt
Kulcs horgász köz nyaraló   4.3 MFt                                                                          
Kulcs Hajós úti nyaraló 6.2 MFt 
Kulcs családi házas nyaraló  8.9 MFt

06-30- 8678-662
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

20-30%-os ÖNRÉSSZEL TÁMOGATOTT 
LAKÁSHITEL, TELJES KÖRŰ JOGI HÁTTÉR, 

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk  
ügyfeleink részére!

Hold u. 1+2 szobás lakás 9,5 MFt
Belvárosi 2 sz. tégla lakás 10,9 MFt
Tavasz u. 2. emeleti liftes 7,9 MFt 
Dújv., 5 szobás családi ház  23,5 MFt
Gagarin téren üzlethelyiség kiadó  100 EFt
Dújv., Észak 859 m2 ép.telek  8,4 MFt
Dújv.-i felújítandó családi ház  5,5 MFt
Dújv., luxus ház  29,9 MFt
Rácalmáson 320 m2-es ing. kiadó  300 EFt
Rácalmáson 320 m2-es ing. eladó  39 MFt
Rácalmáson 2+1 szobás ház  I.ár: 12,5 MFt
Baracson 4 szobás ház  17 MFt
Újtelepen 70 m2-es családi ház  22,9 MFt
Adonyban családi ház  11 MFt
Mikszáthban 1713 m2 ép. telek  2,7 MFt
Kulcson, Hold u., ép. telek 678 m2  1,5 MFt
Rácalmáson ép. telek 720 m2   4,8 MFt
Nagyvenyimen 800 m2 ép. telek  3 MFt
Kulcson nyaralók  3 MFt, 4,3 MFt
Baracson lakható nyaraló  7 MFt 
Mezőfalván 4,5 sz., 2 szintes ház  12,5 MFt
Mezőfalván 180 m2 2 szintes ház  14 MFt
Kisapostagon 1000 m2 ép.telek  1,8 MFt
Dújv., Lengyel köz garázs eladó  1,1 MFt

06-30-8678-662
Hold u. 1.em., 1+3 szobás felújított 13,35 MFt
Tavasz u. 47 m2 szép panel 7,7 MFt
Bocskai parki 2. em., 64 m2 tégla 11,9 MFt
Liszt F.-ben 100 m2 szép tetőtér  15,5 MFt
Dunaújvárosi 470 m2 telek 4 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás cs.ház 16,9 MFt
Baracson 60 m2-es ház telekkel 3,5 MFt
Kulcson gyüm. kert. nyaraló  4,2 MFt
Keresünk belvárosi, jó állapotú lakásokat 
készpénzes vevőink részére!

06-30-1818-942
Békében 2. em., felújított panel  9 MFt
Egyetemhez közeli tetőtéri tégla  10,5 MFt
Békében 1+2 félszobás panel  9 MFt
Kulcson telkek 
  3,6 MFt, 2,65 MFt, 1,8 MFt, 3,6 MFt
Kulcson 2 szintes nyaraló  4 MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház   12 MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház  15 MFt
Kertvárosban 2 generációs ház  21 MFt
Dunaújvárosban telek házzal  4,5 MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25 MFt
Rácalmási erdő, 20 000 m2 8 MFt
Perkátán 6szobás családi ház 27,2 MFt
Táborálláson modern cs. ház 48MFt
Nagyvenyimen 330 m2 cs. ház 47MFt
Dunaegyházán 1080 m2 telek+ház 2,5MFt

06-30-8678-641
Mezőfalva-Szőlőhegy, 934 m2 telek kis 
házzal 990 EFt

06-20-342-0070
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ADunaújvárosi Szuperinfó

főállásúmunkatársat keres
Hirdetési tanácsadó

munkakörbe

Feladatok:
• hirdetési felületek bemuta-
tása és értékesítése, cégek,
vállalkozók és intézmények
számára
• ügyfelekkel való kapcsolat-
tartás, szakmai tanácsadás
• személyes tárgyalások
szervezése és lebonyyyolítása

Elvárás:
• üzletkötői gyakorlat
• tárgyalóképes kommunikáció
• eredmény- és ügyfélorien-
táltság
•magabiztos számítógép
kezelés (word, excel, internet)
• önálló munkaszervezés
• sajjját gggépjjjármű

Amit nyújtunk:
• segítség az értékesí-
tésben
• tréningek, szakmai
továbbképzések
•mobiltelefon
• laptop
• főállású munkahely
• alap- és mozgggóbér

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

szakmai önéletrajzát személyesen adja le
a Dunaújváros, Vasmű út 35. szám alatt lévő irodánkba!

Álláshirdetés
Több, mint 70 éves tapasztalattal rendelkező, világszínvonalú
alumínium állvány rendszereket gyártó, német Alfix GmbH,
kulcsi telephelyén, júniusban Alfix Ungarn Kft. néven
elindította leányvállalatát.
Magyarországi termelő egységébe a következő pozícióra
keres munkatársat:

Hegesztő
Főbb feladatok:
- Rajzok, dokumentációk és utasítások alapján elkészíti a
hegesztési varratokat, elvégzi a kapcsolódó munkálatokat

- Méretezéseket , tűréseket, gyártási utasításokat alkalmazza
munkája során

- Hegesztő tevékenységet dokumentálja
- Hegesztőgépeket önállóan kezeli és beállítja
- Egyszerűbb szerelési és karbantartási munkát elvégez
- Adott esetben kézi hegesztést végez
Elvárások:
- Teszhegesztésen való megfelelés
- Terhelhetőség
- Két műszakos munkarend vállalása
A munka betöltéséhez előny:
- Alumínium hegesztői képesítés
- Tűzvédelmi szakvizsga
- Fémipari jártasság
Kompetenciák:
- Precizitás, önálló munkavégzési képesség
- Csapatjátékos beállítottság
- Megbízható, munkája iránt igényes és elkötelezett
Amit kínálunk:
- Bejelentett, határozatlan idejű munkaviszony
- Versenyképes fizetés
- Kedvező béren felüli juttatások
- Teljesítménybérezés
- Fizetett szabadság
- Szakmai fejlődési lehetőség
- Rendezett munkakörnyezet
- Céges busz a műszakos munkarendhez igazodva

Fényképes önéletrajzot az alábbi címre várjuk:
a.nemeth@alfix-systems.com
Alfix Ungarn Kft.
2458 Kulcs, Ipar u. 362/21
Érdeklődni lehet: 06-25/510-080-as telefonszámon

Fényképes önéletrajzot az alábbi címre várjuk:
j.szabone@alfix-systems.com
Alfix Ungarn Kft.
2458 Kulcs, Ipar u. 362/21
Érdeklődni lehet: 06-25/510-081-es telefonszámon

DaruSín Kft.
Magyarország egyik legnagyobb emelőgép gyártással és
karbantartással foglalkozó cége dunaújvárosi telephelyére

Logisztikai vezetőt keres
Főbb feladatok:
- logisztikai rendszer kialakítása, irányítása, fejlesztése
- külső partnerekkel, ügyfelekkel és beszállítókkal való
kapcsolattartás

Elvárások:
- felsőfokú logisztikai vagy műszaki végzettség
- vezetői gyakorlat
- logisztikai munkakörben szerzett tapasztalat
- idegen nyelv társalgás szintű ismerete (angol vagy német)
- megbízható, önálló munkavégzés, jó szervezőkészség
- terhelhetőség
Amit kínálunk: versenyképes fizetés és cafetéria (étkezési jegy,
teljesítménypótlék, éves jutalom), jó kollektíva, továbbképzési
lehetőség, hosszú távú munkahely, jó munkakörülmények.

Jelentkezni a munkakör megjelölésével a darusin@darusin.hu
e-mail címre küldött önéletrajzzal, valamint a 06-25-503-930-as

telefonszámon lehetséges.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

MOSONSZOLNOK,
MOSONMAGYARÓVÁR

SMR AUTOMOTIVE
M.T. HUNGARY BT.

nettó150000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 639 9920

Dunaferr területén
működő cég keres

• lángvágó
• hegesztő-lakatos
• darukezelő
• C kategóriás
gépkocsivezető
munkavállalókat.

Érdeklődni: 25/584-822

Könyvelőiroda

mérlegKépes
Könyvelő
munkatársat keres,

teljes munkaidőben.

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a

varoci.agi@cornergroup.hu
e-mail címen lehet!

Tel. +36 30 493 3303

Rácalmáson lévő
ipari területre

keresünk azonnali kezdéssel

férfi és női takarító
munkatársakat állandó

bejelentéssel.
Továbbá várjukmegváltozott
munkaképességű dolgozók

jelentkezését részmunkaidőben is!
Hívásaikat várjuk:

hétköznapokon 8-16 óra között az
alábbi telefonszámokon:

06-30-5000-959, 06-30-298-4077

Vagyonvédelmi cég keres

recepciós
munkakörbemunkatársat.

elvárás:
• középfokú végzettség
(érettségi)
• angol és/vagy német nyelv
kommunikációs szintű
ismerete
Fényképes önéletrajzokat a

vagyonor83379@gmail.com
címre várjuk.

ADunanettNonprofitKft.

középfokú
környezetvédelmiés

logisztikaivégzettséggel
rendelkező

munkatársakat
felvesz

(előny:gyakorlati tapasztalat).
Jelentkezni a

dunanett@dunanett.hu
e-mail címen lehet.

a napfény 2001 nonprofit kft.
idősek otthona

szakács
végzettségű szakembert keres teljes

munkaidős foglalkoztatásra.
Jelentkezni:

napfeny2001kht@kevenet.hu
vagy személyesen az alábbi címen:
2458 kulcs, rózsahegyi út 3.

rapatyi tamásné ügyvezető
szabados-máté helga főnővér

VÉD-SZ Kft.
Létesítményi tűzoltósága tűzoltó

híraDó ügyeleteSi
állásba keres munkavállalókat,

12 órás folyamatos munkarenden.
Szükséges jó kommunikációs készség,
középszintű számítógépes ismeret.
Előny: 40 órás tűzoltó tanfolyami

végzettség, érettségi.

Önéletrajzokat a
tuzolto974@gmail.com

e-mail címre kérjük.

MASZ Csoport
Acélszerkezet-gyártó cég
Baracsra keres önállóan

dolgozni tudó
szerkezetlakatosokat,

minősített Co hegesztőket,
gépkezelőket, valamint
festő szakmunkásokat
(acélszerkezet szórására).

Fényképes önéletrajzokat
e-mail-ban várjuk:

szeles.balazs@maszcsoportkft.hu
címre

Kft. keres százhalombattai
MOL területére állandó

munkahelyre

CO hegesztőket,
csőszerelőket és lakatos

szakembereket.
Bejelentett, hosszú távú
munka. Télen, nyáron. Fix
munkahely. Kiemelt órabér.

06-70/425-6500

FERROBETON Zrt.
Dunaújváros, papírgyári út 18-22.

felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Gépkezelő
Előnyt jelent: nehézgép, emelőgép-kezelő,

építőipari gépkezelő jogosítvány
Jelentkezni: 25/887-066

villanyszerelő
Jelentkezni: 25/887-043

E-mail: gallaine.ildiko@ferrobeton.hu

SEPRŐGÉP
KEZELŐT

targonca vizsgával
dunaföldvári
munkahelyre
délelőttös (6–14)

műszakra felveszünk.
Érdeklődni:

8.00–16.00 között

06 70 287 9779

Útépítési munkákhoz

nehézgépkezelő
munkatársat keresünk.

Érdeklődni lehet munkanapokon 8-15 óra
között a 0630/848-7390 telefonszámon.

Útépítési munkákhoz

nehézgépkezelő
munkatársat keresünk.

Érdeklődni lehet munkanapokon 8-15 óra
között a 0630/848-7390 telefonszámon.
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A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

Szakmai önéletrajzot a
hr@grabarics.hu
e-mail címre várjuk.

Felvételre keresünk:

s k l k
k

T.: 70 38 151 48

szerkezet lakatost
kezdő lakatosokat
segédmunkást

láng-
és plazma vágót

sszerkkezet llakkatostszerkezet lakatost
kkezdő lakatosokatkezdő lakatosokat
segédmunkástsegédmunkást

láng-láng-
és plazma vágótés plazma vágót

A Grabarics Építőipari Kft.

szerkezet
lakatos

szakmunkásokat
keres felvételre.

Pályakezdő fiatalok
jelentkezését is várjuk.
Az önéletrajzokat a

munkakör megjelölésével a
hr@grabarics.hu

e‑mail címre
kérjük eljuttatni.

Ingatlangazdálkodással foglalkozó
cég keres bérbeadással, üzemeltetés-
sel, számlázással kapcsolatos jogsza-
bályi és gyakorlati ismeretekkel ren-
delkező középfokú végzettségű mun-
katársat. Számítógép felhasználói
szintű ismerete szükséges: Word, Ex-
cel, internet, számlázó program keze-
lése. B kategóriás jogosítvánnyal és
saját gépkocsival rendelkezők előny-
ben. Munkavégzés helye Dunaújvá-
ros. Jelentkezni e-mailben önéletrajz-
zal: info@ingatlan99.hu

Az Adonyi Agroszerviz Kft. mezőgazda-
sági berendezések, épületek, traktorok,
munkagépek, és gépjárművek villamos
karbantartásához, javításához villany-
szerelőt keres. Kiváló szakmai fejlődési
lehetőség, hosszú távú munkakapcso-
lat. Bérezés megegyezés szerint. Je-
lentkezni a 30/902-15-41, 30/405-41-
29 telefonszámokon, vagy az
agroszervizkft@gmail.com címen lehet.

20 ÉVE CSEPELEN MŰKÖDŐ cégünkbe
azonnali felvételre keresünk acélszerke-
zeti lakatosokat, hegesztőket, acélszer-
kezet gyártásban jártas műszaki előké-
szítőt, kőművest, esztergályost és 1 fő
(lehet nyugdíjas) TMK jellegű lakatost.
Bér: 1000-1200Ft/óra. Tel.:06-30/932-
6272.

emelőgép kezelőket
és darukötözőket
keresünk, dunaújvárosi telephelyre.
Heti fizetéssel! érd.: H-p 9–16 óráig
+36 70 217 9343

AAccééllttéérr KKfftt..
nneehhéézz fifizziikkaaii mmuunnkkáárraa kkeerreess

segédmunkást
tteell..:: 0066--2255//550033--993300

Acéltér Kft.
nehéz fizikai munkára keres

segédmunkást
tel.: 06-25/503-930

Németországi munkára keresünk
LAKATOS, CSŐSZERELŐ, VEZETŐ

SZERELŐ munKATáRSAT.
Jó kereseti lehetőség.

Előny: német nyelvtudás, jogosítvány.
eucoro@t-online.hu, 06-20/318-8883

Dunaújváros és környékén egész évi
folyamatos munkára keresünk 2-3 fős
kőműves brigádot alvállalkozói minő-
ségben. Jelentkezni az
epitomunkatars@gmail.com címen,
vagy a 06-20-390-71-77-es telefonszá-
mon lehet.

Balatonfüredi cég hosszútávú mun-
kalehetőséget kínál hegesztőknek,
szerkezetlakatosoknak. Kiemelt bére-
zések. Szállást biztosítunk. Megfelelő
létszám esetén céges buszjáratot biz-
tosítunk. Érd.: 06-20/486-6823.

Dunaújváros és környékén folyamatos
munkára 1 fő ács munkatársat kere-
sünk. Jelentkezni az
epitomunkatars@gmail.com címen,
vagy a 06-20-390-71-77-es telefonszá-
mon lehet.

Lakatosokat, csőszerelőket, hegesztő-
ket, valamint gépészetben, fémiparban
jártas segédmunkásokat keresünk. Je-
lentkezni: pixonix69@gmail.com , Tel.:
06-20/3341-667.

Kőművest, festőt, segédmunkást ke-
resünk dunaújvárosi munkára, jó ke-
reseti lehetőséggel. Tel.: 06-20/258-
0493.

Telephelyre karbantartó munkára fel-
vennénk lakatos, kőműves munkatársa-
kat. Lehet nyugdíjas is. Tel.: 06-25/283-
021.

A Dutex Kft. (patyolat) kisteljesítményű
kazánra kazánfűtőt keres (lehet nyugdí-
jas is). Jelentkezni személyesen: 8-12
óráig (Dunaújváros, Gutenberg köz 2.).

A Vasmű területére daruvezető kollégát
keresünk, kiemelt bérezéssel, 8 órás fo-
lyamatos műszakba! Azonnali kezdés-
sel. Tel.: 06/30/789-22-87.

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

Berger Szerkezetépítő Kft. (Mezőfalva)
keres ácsot, betanított ácsot, kőművest,
segédmunkást folyamatos munkára.
Tel.: 06/20-912-1146.

Mezőgazdasági területre gondnokot,
kisegítőt keresünk. Szükség esetén
szállást biztosítunk! Tel.: 06-20/9385-
546.

Betanítottmunkára
női-férfimunkaerőt keresek Dunaújvárosban.

06-70/367-1192

E kategóriás jogosítvánnyal rendelke-
ző gépkocsivezetőt keresek belföldi
munkára. Tel.: 06-20/9392-583.

Megváltozott munkaképességű férfi
munkavállalót keresünk. Tel.: 06-20/
9269-618.

Fodrász és műkörmös munkatársakat
keresünk technikumi szépségszalonba.
Tel.: 06-30/400-5770.

Számítógépes ismeretekkel rendelkező
pénztáros eladót keresek. Érd.: 06-30/
2984-305.

Kerítés építésére, alkalmi munkára, fér-
fi munkaerőt keresek. Tel.: 06-20/9385-
546.

Személy- és vagyonőrt keresünk érvé-
nyes okmányi iratokkal. Tel.: 06-70/
618-1518.

Villanyszerelőket, hegesztőket, lakato-
sokat keresünk. Jó kereseti lehetőség.
Tel.: 06-30/892-5331.

Igényes pék mintaboltba több éves
gyakorlattal rendelkező üzletvezető
helyettest keresünk. Önéletrajzokat
várjuk a gubiczabt@gmail.hu címre.
06-30/474-5499.

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

Dunaferr területére
keresünk

lakatos, ill. csőszerelő
és hegesztő

szakembereket.
Bejelentett, hosszú távú
munka. Télen, nyáron. Fix
munkahely. Kiemelt órabér.

06-70/425-6500

Nyílászáró beépítőket/
épületasztalosokat
keresünk Dunaújvárosi és környéki

munkavégzésre, beépítő jártassággal,
igényes munkavégzéssel, vállalkozói

jogviszonyba.
Előny: épületasztalos tapasztalat.

B kategóriás jogosítvány szükséges!

Jelentkezés: H-P: 8-16-ig

+36 20 436 5753

Keramet Hungary Kft.

ÁL L Á SH I RD E T É S
Az ISD Dunaferr Zrt. területén működő

Keramet Hungary Kft.
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökbe:

DARUVEZETŐ, LÁNGVÁGÓ,
VAGONTAKARÍTÓ és (+E kat. GKJ

kártyával rendelkező) GÉPKOCSIVEZETŐ
Bérezés: alapbér + egyéb juttatások

Érdeklődni a +36/30-791 4356
telefonszámon lehet.

FÉRFI
TAKARÍTÓKAT
emelőgép vizsgával
dunaföldvári
munkahelyre
éjszakás (22–06)

műszakra felveszünk.
Érdeklődni:

8.00–16.00 között

06 70 287 9779

Megbízhatómunkatársakat
keresünk

ő ű
s

É

telefonszámon lehet.

kőműves és
segédmunkás

munkakörbemagas
bérezéssel. B kategóriás

jogosítvány előny.

Érdeklődni: munkanapokon
8-16 óráig a

30/939-7218
l f á l h

kőműves és
segédmunkás

30/939-7218

Férfi munkaerőt
üzemterületek

TAKARÍTÁSÁRA
dunaföldvári
munkahelyre
délelőttös (6–14)

műszakra felveszünk.

Érdeklődni:
8.00–16.00 között

06 70 287 9779

villanySzereléSben,
víz, gáz, fűtéSSzereléSben,
technológiai cSőSzereléSben
éS lakatoS munkákban jártaS
kollégákat éS aWi hegeSztőket
keresünk változó munkaterületre.
Elvárás: több éves tapasztalat.
CsőszErElő: pályakezdő is lehet,

szakmunkás bizonyítvány szükséges.

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

Közétkeztetéssel foglalkozó
cég dunaújvárosi területre

gépkocsivezetőt
rakodási feladatokkal keres.
Bejelentett 8 órás munkaidő, állandó
délelőttös műszak, emelt munkabér
(140 000 Ft nettó) stabil háttér,
étkezést, munkaruhát biztosítunk.
Önéletrajzát elküldheti az
elemezes.duv@hungast.hu
vagy leadhatja személyesen:
Dújv., Apáczai Cs. J. u. 13.,
hétköznapokon 7-13-ig.

traktorosokat

Adony környéki
mezőgazdasági vállalkozás

traktorosokat
keres, hosszú távúmunka

lehetőséggel.

Bérezés: megegyezés szerint
Jelentkezés a 30/848-7390

telefonszámonmunkanapokon
9-15 óra között.

Pötyi TeamBt.
keres:

-technológiai
csőszerelőket

-AWI hegesztőket.
Azonnali
kezdéssel!

Tel.:
06-30/401-2993

FérFi segédmunkásokat
keresünk12órásmunkarendbe.
Hosszú távúmunkalehetőség!
KIEMELT BÉREZÉS!

Érd: +3670/326-5179

A Pálhalmai Agggrospppeciál Kft.
felvételt hirdet

vízvezeték-szerelő,
mg-i gépszerelő,
mg-i gépkezelő,

állattartó telepekre
műszakvezető

éselletős,
ipari mosodába

karbantartó
munkakörökbe.

Feltétel: büntetlen előélet,
szakirányú végzettség.

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

KVJMŰVEK ZRT.
Autóipari alkatrészgyártó

vállalat keres

gépkezelő
munkatársat présgépek,
ponthegesztő gépek

kezeléséhez
Elvárás:

- 8 általános iskolai végzetség
- Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
- Versenyképes jövedelem,
- Cafetéria,
- Munkába járástámogatás

Jelentkezés:
KVJ MŰVEK ZRT.

H-2421, Nagyvenyim KVJ Művek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102, fax: +36 25 259 442
titkarsag@kvjmuvek.hu, www.kvjmuvek.hu

Dunaújvárosi építőipari cég

ÉPÍTŐIPARI MŰVEZETŐ
munkatársat keres Dunaújváros és
környékén végzendőmunkára.

Feltételek:
• építőipari technikusi
vagy főiskolai végzettség,
• jogosítvány,
• csoportvezetői, emberek
irányításában szerzett gyakorlat,
• jó kommunikációs képesség

Fényképes önéletrajzát, rövid
bemutatkozó levelét fizetési igény

megjelölésével az
epitomunkatars@gmail.com címre illetve
a 06-70-301-00-31-es telefonszámra

várjuk 2018. január 31-ig.

versenyképes jövedelem,
vonzó cafetéria csomag,
csoportos élet-, baleset- és
egészségbiztosítás,
ingyenes utazási lehetőség helyi-
és helyközi tömegközlekedési
járatokon,
folyamatos képzési lehetőség,
szükség esetén munkásszállás.

Bővebb információ: http://www.
volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/
allasajanlatok/autobusz-vezeto
Önéletrajzát „autóbuszvezető
Dunaújváros” tárgy megjelölésével
ide várjuk: allas@volanbusz.hu
Érdeklődni lehet: +36 70 439 0028

Autóbusz-vezetők
jelentkezését várjuk
a Távolsági Forgalmi
Területre
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OKTATÁS

GÉP, SZERSZÁM

Autós - Motoros iskola

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

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

Tanárnő magyarból, német nyelvből
magánórát vállal. Tel.: 06-20/616-5221.

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

EGÉSZSÉGÜGY

BŐRGYÓGYÁSZATImagánrendelés
Dunaújvárosban. DR. HARSÁNYI EMESE

Tel.: 06-70/531-6210

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

SZOLGÁLTATÁS

Redőny akció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció január 1-31-ig tart.)

06-30/295-6555

GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek karbantartása
tisztítása, bevizsgálása.

Vízmelegítő, bojler, kazán, konvektor.
Tűzhely új szabvány, flexi cső, gázcsap cseréje.
06-30/957-3064

Teljes körű lakásfelújíTás!
Szobafestés, mázolás, tapétázás,

gipszkartonozás, burkolás, laminált
parkettázás, tetőfedés, térkövezés.
Kedvező ár! 06-30/814-70-84

VEGYES

Víz-, gáz- fűtés-
szerelés.

tel.: 06-70-647-1192

Mozgáskorlátozott?
Fogsorkészítés

az Ön otthonában.

Tel.: 06-30/548-32-21

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

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

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

SMINKTETOVÁLÁS
porhatású, satíros

technikával: 23 000 Ft
Farkas Zsuzsanna: 06-30/715-4425

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény!
06-20/2323-864.

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

Igény esetén zöldhulladék elszállítással.
06-20/2323-864 Ezüstöt, platina hőelemszál, érintkező-

pogácsa, nitrát, paszta, palládium, fo-
rassztópálca, tekercs, amalgám stb. vá-
sárolok. Tel.:06-20/923-4251.

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

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

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

Friss tojás közvetlen a termelőtől eladó.
„L”-es méret, 33-40 Ft/db, mennyiség-
től függően. Kiszállítás 360 Ft/db-tól.
Érd.: 06-30/241-7729.

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

Tel.: 06-70/667-3958

06-20-9-732-172

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

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.

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

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

Keserű K56, fagyasztó, Samsung pénz-
tárgép, kihúzható bőr kanapé eladó.
Tel.:06-20/514-3498.

ZársZerelés, javítás,
hevederZárak!

Üzlet: szórádMárton út 6/a
tel.: 06-20/3625-806

Gurtni csere, új redőny készítése, fa-
redőny javítás hétvégén is, gyors pre-
cíz munka. Tel.:06-30/735-0746, 06-
70/227-6273.

Konyhakészen vegyes tűzifa kapható
3000 Ft/mázsa. Ingyenes szállítással.
Tel:06-20/546-5918

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

Kémény felújítás, bélelés, marás, bő-
vítés, furanflex, hőgyanta, engedé-
lyeztetés. 06-70/427-0742,
www.szucs.kemenycserepkalyha.hu

Akciós tűzifa 01.30. vastag tölgy
11.300 Ft/m3 +kuglizás, szállítás.
Tel.:06-30/668-1375.

AKCIÓS áron ács és tetőfedő bádogos
munkát vállalunk. Saját anyagból dolgo-
zunk. (réz, alu, lindab és bramac).
Érd.:06-70/235-6468.

Könyvelés
06-30/662-3525

Készpénzért veszek bakelit lemezeket,
diafilmeket, diavetítőt, régi pénzeket, ki-
tüntetéseket 06-30/194-9356

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

Költöztetés
06-20/337-2777

Középméretű utánfutót keresek meg-
vételre. Tel.: 06-30/236-8024.

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

3 fázisú körfűrész eladó. Tel.: 06-20/
311-7669.

Reflexológiai talpmasszázs szakkép-
zett masszőrtől. Hívjon! Tel.: 06-70/
548-4896.

Masszírozás Dunaújvárosban. Két ke-
zem átjárja testedet, hidd el kedvelni fo-
god a perceket. Tel.: 06-30/437-9237.

Eladó színes nagy tévé, színes kis tévé.
Tel.: 06-25/411-567.

Magán háznál takarítást vállalok. Pre-
cíz, megbízható hölgy vagyok. Tel.: 06-
20/514-3743.

Lakásfelújítás. szobafestés burkolás,
szigetelés. kőművesmunkák. Tel.: 06-
30/713-1495.

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.

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

BOLHAPIAC

Kőműves, burkolási munkákat, fürdő-
szobák felújítását, ajtó beállítást válla-
lok. Tel.:06-30/865-2938.

Samsung 82cm-es, LED, színes TV
55.000Ft, DVD lejátszó 10.000Ft.
Érd.:06-20/255-3204.

Egyedi bútorkészítés (iroda, konyha
stb.) rövid határidővel. Tel.:06-30/96-
90-895.

Csempézés, járólapozás garanciá-
val! Tel.:06-70/6344-030.

Csaptelepek javítása, víz-, fűtéssze-
relés. Tel.: 06-31/31-74731.

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

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

Ács, állványozó, zsaluzási, villanyszere-
lő munkák. Tel.: 06-20/529-2462.

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

Vízvezeték-, központ fűtés-, csőhálózat
szerelés. Tel.: 06-20/312-8422.

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

GONDVISELÉS

Gyermekfelügyeletet, idősgondozást
vállalok nappali időszakban. Igény ese-
tén a háztartási munkába besegítek. Ta-
pasztalattal rendelkező, empatikus
hölgy vagyok. Tel.: 06-30/389-0367.

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

Idős ember ápolását (akár éjszaka is)
vállalom szakápolóként. Tel.: 06-70/
4144-259.

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

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

Frissítőmasszázs: 06-20/255-3204.

Az allergén anyagokról érdeklődjenek az alábbi telefonszámon 06 (25) 522-580

Zöldborsóleves

Májgaluskaleves

Magyaros penne

Gyümölcs mártás
főtt hús, dara
Csirkemell Orly
módra, rizibizi
Káposztás
sztrapacska
Hentestokány,
főtt burgonya
Rakott burgonya
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Tojásleves

Bugaci
húsgombóc leves
Rakott metélt

Finomfőzelék,
natúr sertés szelet
Rántott szelet,
burgonyapüré
Gombapörkölt,
galuska
Lecsós sertés szelet
tarhonya
Székelykáposzta

Paradicsomleves

Tárkonyos
csirkeraguleves
Tojásos galuska

Burgonyafőzelék,
sült kolbász
Borzas hús,
rizi-bizi
Tócsni fokhagymás
tejföllel, reszelt sajttal
Zöldborsós
csirkemáj, rizs
Tavaszi rizses hús

Karalábéleves

Húsgaluskaleves

Túrós derelye

Tökfőzelék,
sertéspörkölt
Rántott csirkemell
petr. burgonya
Sajttal gombával töltött
rántott palacsinta, rizs
Sertéspörkölt,
tarhonya
Rakott karfiol

Zöldségkrémleves
croissant
Frankfurti leves

Milánói makaróni

Gombamártás,
főtt hús, rizs
Rántott pulykamell
petr. burgonya
Rántott camembert
áfonyamártással, rizs
Brassói
aprópecsenye
Grill csirkecomb,
majonézes burg.

2018. 03. hét
01. 15.-01. 19.

TÁRSAT KERES

66 éves özvegy nő társat keres Dunaúj-
város és környékéről. Tel.: 06-30/607-
3018.

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382.

Hízok eladók. Érd.: 06-30/538-3922.

Hízók eladók. Tel.: 06-30/667-4733.

Hízók eladók. Tel.: 06-30/667-4733.

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS



12 2017.  január 12.

Állás-
hirdetések 
az 1., 6., 7., 8., 9., 10.   
és 12. oldalon

ÚJ év, ÚJ kezdet, Új lehetőségek... ÚJ MUNKAHELY?
ahol... 

… megbecsülnek és hosszútávra tervezhetek,
… nem kell attól félnem, hogy késve és pontatlanul kapok � zetést,

… biztonságos és igényes környezetben dolgozhatok, 
akár az egész családommal!

Ilyen munkahelyen szeretek dolgozni!
Szeretnél hasonlóan érezni munkahelyeddel kapcsolatban?

 És mindezt megosztani barátaiddal is? 
Ha igen, nálunk a helyed és hozd magaddal ismerőseidet is anyagi elismerés fejében!

A székesfehérvári Hanon Systems Hungary Kft., - több, mint - 25 éve 
a régió egyik legnagyobb autóipari beszállítója felvételre keres: 

•   Versenyképes juttatási csomag:
Min. bruttó 230 000 – 252 000 Ft juttatás (munkatapasztalattól 
függően; a kafetéria – már az első teljes hónaptól jár!; bónuszok: 
jelenlét, minőségi és termelékenységi mutatók alapján járnak)

• Akár egy új szakmát is kitanulhatsz - Előrelépési lehetőség 
• Hosszú távú munkalehetőség
• Családias és rendezett munkakörnyezet
• Ingyenes céges buszjárat

Amit elvárunk:
• Legalább általános iskolai végzettség  • 3 műszakos vagy 12 órás munkarend vállalása

Jelentkezz hozzánk!
Bogó Renáta, email: rbogo@hanonsystems.com

cím: 8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 9-11.

Gyártósori operátorokat 
(Székesfehérvár)

Amit kínálunk:

Kínálatunkból:
szövetek, selymek, bélésanyagok, 

dekoranyagok, pamutanyagok, 
sportanyagok, valamint polár 

anyagok nagy színválasztékban 
továbbra is kaphatók …

Az árusítások a következő helyeken lesznek:
2018. január 17. szerda 

Dunaújváros, MMK 8-11 óráig
Mezőfalva  Nyugdíjasház 13-15 óráig

Zárszerviz, barkácsüzlet
Dunaújvárosban,

a Szórád M. út 6/A alatt.
Zárak, zárbetétek, 

hevederzár, több pontos 
zárak, egykulcsos 

rendszerek, lakatok, 
vasalat, kulcsmásolás.

Tel.: +36-25/231-236

OSZTÁLYTANÍTÓT KERESÜNK!
Szeretettel várunk a dunaújvárosi 
Pentelei Waldorf Iskolába, ahova a 2018. 
szeptemberében induló 1. osztálynak 
keresünk osztálytanítót. Nálunk támogató 
szülőkre, lelkes pedagógusokra, évről-évre 
szépülő iskolai környezetre találsz. Örömmel 
vesszük, ha Waldorf végzettségű vagy!

A jelentkezésedet várjuk az alábbi címek egyikére: 
2400 Dunaújváros, Lengyel köz 2.
penteleiwaldorf@gmail.com • Hamvas Emőke 25-744520

Az Intercisa Lakásszövetkezet
felvételt hirdet minimum középfokú 

végzettséggel rendelkező személy részére

ügyIntézőI munkAkör
betöltésére. 

Az elbírálásnál előnyt jelent 
a műszaki végzettség, valamint 

ügyfélszolgálati munkában 
szerzett tapasztalat. 

Feladatok: hibabejelentések 
regisztrálása, kapcsolattartás 

a vállalkozókkal, a lakásszövetkezet 
épületeiben végzett takarítási, 

rovarirtási munkákkal 
kapcsolatos ügyintézés. 

A szakmai önéletrajzot a végzettséget igazoló  
dokumentumok másolatával és a fizetési igény  

megjelölésével legkésőbb 2018. január 19-én  
14 óráig kell leadni a lakásszövetkezet titkárságán, 

Dunaújváros, Erdősor 43.

Dunaújváros, Magyar utca 42.,  
(volt Hétvégi Kisáruház)
Tel.: +36-25/610-440,  
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

Szőnyegpadlók 

-50% 
1998 Ft/m2

999 Ft/m2-től 

darab Szőnyegek 

2017-es 
kollekcióból  -50%-ig

190x280 cm 

29 980 Ft/db 

már 

14990 Ft/db-tól

160x230 cm

19 980 Ft/db

már

9990 Ft/db-tól 

pVC padló 

-50% 
1580 Ft/m2 

790 Ft/m2-től

laminált padló 

8 mm-es 

2890 Ft/m2  -30%
1990 Ft/m2-től

laminált padló 
10 mm-es  

5990 Ft/m2 -55%
2590 Ft/m2-től

kövess minket a -on is! www.facebook.com/domexszonyeg
Akciónk 2018. január 10-31-ig tart, illetve a készlet erejéig!
A képek tájékoztató jellegűek. A változás jogát fenntartjuk!
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