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Állás-
hirdetések
a 6., 7., 8., 9., 10., 11., 
12. oldalon.

Dunaújváros, MMK
január 25. (csütörtök) 9-13-ig

Nyílászáró Center Dunaújváros, Vasmű út 63. • Tel.: 25-743-134, 30-910-9922

klímacentrum
nyílászáró centerklímacentrum

Cetelem hitelre akár 0 Ft kezdő befizetéstől!!!

Nyílászáró CeNter DuNaújváros vasmű út 63.
tel.: 25-743-134, 30 910-9922

Klíma Csere aKCió!!!!! CsaK 20 db!!!!!
(március 4-től a készlet erejéig)

 Inverteres klíma 2,6 kw teljesítménnyel,  
kizárólag csere készülék leadásával  

199.900 Ft helyett 169.900 Ft BEÉPÍTÉSSEL!!!!!  
(3 folyóméteren belüli csövezéssel)

Inverteres klímák  
asztma szűrővel  
akciós árakon!!!

 acél biztonsági bejárati ajtó, panel lakásba, beépítéssel, faljavítással együtt 
105 000 Ft   hitelre, 0 Ft befizetéssel 3363 Ft/36 hó
3 szárnyú, panel ablak, bukónyíló+nyíló+bukónyíló, párkányokkal, komplett beépítéssel 
110 000 Ft   hitelre 0 Ft befizetéssel 3523 Ft/36 hó

2,2 kw-os inverteres hűtő+fűtő klíma, „A” energia osztály, beépítéssel együtt  
(3 méteren belüli csőhossz) akciós ára 

160 000 Ft   hitelre 0 Ft befizetéssel 5125 Ft/36 hó

PRO 94, 2,6 kw-os inverteres hűtő+fűtő klíma, pollen és asztma szűrővel, 5 év 
garanciával, A+ energia osztály, beépítéssel együtt (3 méteren belüli csőhossz) akciós ára  
240.000 Ft   24 000 Ft befizetéssel+ 6919 Ft/36 hó

klímák hivatalos 
forgalmazója
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Januári hitel akció!!!Januári hitel akció!!!

Farsang, az álarcos télbúcsúztató

  A farsang kezdete mindig vízkeresztkor, január 6-án van.

Cserélje le szemüvegét 
kamatmentes részletfizetéssel 
a Szemüveghitel Pontokon.

(Részletekről érdeklődjön az üzletben. 
Az akció időtartama 2018. január 1-től 
december 31-ig érvényes.)

Fizetési lehetőségek: bankkártya, egészségpénztári kártya, SZÉP kártya-szabadidőzseb levásárlása

GyerMek szeMészeti 
rendelés 

Ingyenes látásvizsgálat: hétfő, kedd: 10-13-ig, szerda: 14-16,30-ig

január 25-én 14-16.30-ig
(A vizsgálat érkezési sorrendben történik!)

Érdeklődni: 25/500-855, 30/402-5201



2 2018. január 19.

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

Az ebösszeíró adatlapok MÓDOSÍTOTT leadásának 
határideje: 2018. február 28.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köte-
les az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után). Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormány-
zata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az 
ebrendészeti hozzájárulás bevezetését. Az Ebösszeíró adat-
lap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Városüzemelteté-
si és Beruházási Osztályán (2400 Dunaújváros, Városháza 
tér 1. III. em. 313.), a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve 
letölthetők az önkormányzati weboldalról a Nyomtatványok 
(https://dunaujvaros.hu/nyomtatvanyok - Városüzemelte-
tési és Beruházási Osztály) webhelyről illetve nyomtatás-
sal, fénymásolással sokszorosíthatók.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni 
a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:
Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2400 Dunaújvá-
ros, Városháza tér 1.
Hivatal portáján, illetve a Városüzemeltetési és Beruházá-
si Osztályán leadható
Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) az 
ebosszeiras@pmh.dunanet.hu e-mail címre.

(Forrás: dunaujvaros.hu)

3 HÓNAP ÖSZTÖNDÍJJAL 
EGY DÁN NÉPFŐISKOLÁN 

2018 tavaszán
Nagyszerű lehetőség ango-
lul jól tudó 18 év feletti fia-
taloknak. A dán népfőiskola 
különleges intézmény - min-
den, amire egy fiatal vágyhat: 
szabadság, érdekes és izgal-
mas programok, közös gon-
dolkozás és alkotás a világ 
különböző pontjairól érkezett 
fiatalokkal. Zene, tánc, képző-
művészetek, természetjárás, 
konyhaművészet, fenntartha-
tóság a mindennapokban.
DÁN NÉPFŐISKOLA - 
Vestjyllands Hojskole – 
Velling  2018. március 4-től 
június 2-ig. Jelentkezési 
határidő: 2018. január 25. 
Meghallgatás: 2018. janu-
ár 30. Információ: Ács Sán-
dorné 30/3850 379,   Virág 
Zsuzsa 30/514-5274, e-mail: 
kishantos@datatrans.hu, fax: 
25-506-021

(Mezőföld Népfőiskolai  
Társaság)

Kölcsey Ferenc
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a Himnusz meg-
írását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta ezen a napon ünnepeljük A MAGYAR 
KULTÚRA NAPJÁT. 1997 óta ezen a napon adják át Dunaújvárosban a Pro Kultúra 
Intercisae díjat.

TÁJÉKOZTATÁS EbÖSSZEÍRÁSRÓLÖSZTÖNDÍJ

Aktuális

Bemutatjuk a Pentele Természetjáró Egyesületet

 Dunaújváros 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata egy 
korábbi rendeletében 
alkotta meg a PRO 
CULTURA INTERCISAE 
elnevezésű díjat.

A díj adomá-
nyozható a kima-
gasló teljesítményt 
nyújtó alkotó- és 
előadóművészek-
nek, alkotó- és 
előadó-művésze-
ti közösségeknek, 
és mindazon sze-
mélyeknek és közösségeknek, 
akik vagy amelyek a város kul-
túrájáért, hazai, illetve nem-
zetközi elismertségéért mara-
dandót alkottak, illetve tettek.

A hagyományokhoz híven 
az idei évben is január 22-én a 

Magyar Kultúra Napján ünne-
pi koncert kíséretében adja át 
Gombos István humán ügye-
kért felelős alpolgármester úr 
az elismeréseket!

2018. január 22-én, hétfőn 
18 órakor a Város-
háza „C” szárnyá-
nak házasságkötő-, 
és rendezvényter-
mében tartandó 
ünnepi koncerten, 
a Sándor Frigyes 
Alapfokú Művé-
szeti Iskola taná-
ri kamaracsoport-

jának előadását, valamint a 
Dunaújvárosi Vegyeskar 
ünnepi műsorcsokrát láthat-
ják az ünnepségen résztvevő 
érdeklődők.

A belépés ingyenes!    
(Forrás: dunaujvaros.hu)

Az Egyesület célja: a ter-
mészetjárás útján elősegíteni 
az egészséges életmód kiala-
kítását és elterjesztését, külö-
nös tekintettel Dunaújváros 
és környéke lakosaiban, vala-
mint a természet védelmét és 
mindezen célokhoz szükséges 
feltételek biztosítását. 

Felkelti a természetjárás irán-
ti igényt, növeli a természetjá-
ró tevékenységbe kapcsolódók 
számát, ösztönzi a természet-
járás rendszeres gyakorlását. 
Elősegíti a szabadidő kellemes, 

hasznos eltöltését a sport jelle-
gű testedzésre és művelődésre 
egyaránt alkalmat adó progra-
mok szervezésével. Céljai meg-
valósítása érdekében szakmai 
előadásokat szervez.

Túrák és táborozások szerve-
zésével gazdagítja a természet, a 
haza, más országok, népek meg-
ismerésének lehetőségeit, hogy 
ezáltal hozzájáruljon a haza-
szeretet és a különböző népek 
közötti barátság elmélyítéséhez.

Gondozza és fejleszti a jel-
zett turistaútvonal hálóza-

tot elsősorban Fejér megye 
területén. Támogatja a kör-
nyezet- és természetvédelem 
érdekeit szolgáló törekvéseket 
és terjeszti, segíti az ökológi-
ai szemléletű gondolkodást. 
Tevékenységével kapcsolat-
ban, tagjai érdekében érdek-
képviseletet lát el. Céljai meg-
valósítása érdekében vállalko-
zási tevékenységet folytathat, 
illetve alapítványt hozhat lét-
re. Kulcsosházat üzemeltet 
a Kisgyóni Természetbarát 
Telepen. (pentelete.eoldal.hu)

A magyar kultúra napja  
Dunaújvárosban

Ilyenek vagyunk 
Az EFOP 1.3.5.-

16 sz pályázat 
keretében egy 
körtechnikával 
megvalósuló ese-
ményre várják az érdeklődő-
ket, ami alkalmas arra, hogy a 
résztvevők tudásukat és tapasz-
talatukat megosszák, törődje-
nek egymással. Mert a KÖR az 
a hely ahol az emberek figyelni 
tudnak egymásra. Az eseményt 
szakképzett coach vezeti

A rendezvény célja: Gene-
rációk közötti együttműködés 
megalapozása

Helyszín: Dunamenti Regi-
onális Népfőiskola (2400 
Dunaújváros, Petőfi liget 3.)

Időpont: 2018. jan. 24. 
13.30

- Mi a legelterjedtebb téli 
sport?
- ...
- A hosszútávfűtés.

* * *
- Miből lehet tudni, hogy 
Skóciában nyár van?
- A skótok végre kidobják 
a karácsonyfát.

HUMOR
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 A farsang a mozgó 
dátumú ünnepek cso-
portjába tartozik. Két 
egyházi ünnep közé 
ékelődik, a vízkereszt 
és a húsvéti nagyböjt 
közé. Kezdete min-
dig ugyanakkor, vízke-
resztkor, január 6-án 
van.

2018-ban a farsang lezárá-
sát jelző hamvazószerda feb-
ruár 14-re esik.

A farsang név német nyelv-
területhez köthető, oszt-
rák-bajor eredetű szó, amely 
a ‘Fastenschank’, azaz ‘böjti 
kocsma’ szó. Többszörös szó-
kapcsolat és átalakulás után 
nyerte el mai ‘farsang’ for-
máját.

A latin országokban ugyan-
erre az időszakra a ‘carneval’ 
(karnevál) szót használják.

Létezik egy közvetett, ókor-
ba nyúló archaikus szál és léte-
zik egy közvetlen, néhány száz 
éves eredet, amely a késő-
középkorba vezet. A tél vége 
az ókori népek mindegyikénél 
jeles ünnep volt, amit masz-
kokba és jelmezekbe bújva 
ünnepeltek. Az egyház az ősi 
“farsangi” ünnepeket fokoza-
tosan keresztény tartalommal 
kezdte megtölteni. II.Orbán 
pápa 1091-ben született ren-
delete az őskeresztény erede-
tű hamvazkodást – hamva-
zó szerdát – hivatalos egyhá-
zi ünnepnappá nyilvánítot-
ta. Az immár keresztény tar-

Amit a farsangról tudni kell

Farsangi maszkok 
papírtányérból

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

Hozzávalók kb. 32 darab-
hoz: 
600 gramm finomliszt, 8 db 
tojás sárgája, 100 gramm 
teavaj, 30 gramm élesztő, 
3 dl tej, 50 gramm porcu-
kor, 2 evőkanál rum (vagy 
aroma), 1 csipetnyi só, 1 db 
citrom, 2 csomag vaníliás 
cukor, 0.5 liter olaj.
Elkészítés: 
A kovász elkészítéséhez egy 
bögrébe morzsoljunk 3 dkg 
élesztőt, hozzáöntünk 1 dl lan-
gyos tejet, 8 dkg lisztet és 1 

evőkanál porcukrot. Össze-
keverjük, és meleg helyen 
kelesztjük. 3 dkg porcukor-
ral kikeverjük a 8 tojás sárgá-
ját. Hozzáadunk két evőkanál 
rumot és egy citrom reszelt 
héját. Egy másik tálban össze-
keverünk 52 dkg lisztet 2 dl 
langyos tejjel. Hozzáadjuk a 
kikevert tojássárgáját, 1 csi-
pet sót és a kovászt. 10 dkg 
olvasztott vaj fokozatos hoz-
záadásával összedolgozzuk 
a tésztát.  Letakarva meleg 
helyen kb. 1 óra alatt duplájá-

ra kelesztjük. Lisztezett desz-
kán kb. másfél cm vastagsá-
gúra nyújtjuk. Kb. 7 cm átmé-
rőjű formával kiszaggatjuk. 10 
percig pihentetjük a kiszag-
gatott tésztákat. A fánkokat 
közepes lángon bő olajban 
megsütjük. Először fedő alatt 
sütjük rövid ideig, majd meg-
fordítva fedő nélkül.

RECEPT

A tökéletes farsangi fánk

talommal megtölthető télbú-
csúztató az egyház számára is 
vállalható volt.

A farsangok és karneválok 
középkortól megjelenő új szo-
kásai mára minden kontinen-
sen elterjedtek. Egész iparág 
épült rá, amely komoly pénz-
ügyi bevételt generáló turiszti-

kai látványosságot nyújt világ-
szerte a sok millió érdeklődő-
nek. Ilyen például a velencei 
karnevál.

A magyar farsangi szokások 
jellemzően néphagyományok-
ra épülnek. Ilyenek a farsangi 
köszöntők valamint a masz-
kos-jelmezes felvonulások, 
az úgynevezett maszkos ala-
koskodások. A legismertebb 
magyar farsangi esemény a 
mohácsi busójárás, amely 
2018-ban február 8. és 13. 
között kerül megrendezésre.

(Forrás: mosthallottam.hu)
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vaLaHoL eurÓPáBan – musi-
cal
Jan. 22. 16:00, 28. 19:00 

déja vu Quartet – Haydntól Mic-
hael jacksonig
Jan. 26. 11:00 és 13:00

a MI kIs városunk - színmű
Jan. 26., 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. 
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

január hónap műtárgya: 
kora újkorI káLyHaCseMPe 
dunaPenTeLérŐL

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

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

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

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

kicsinyítés - 2d - original 
language
Jan. 24. 19:30
a hentes, a kurva és a félsze-
mű - 2d
Jan. 25., 26., 27., 28., 29. 20:30

a világ összes pénze - 2d
Jan. 25., 26., 27., 28., 29. 16:15
az útvesztő: Halálkúra - 2d
Jan. 25., 26., 27., 28., 29. 17:30
Az útvesztő: Halálkúra - 3D
Jan. 25., 26., 27., 28., 29. 20:00
Három óriásplakát ebbing hatá-
rában - 2d
Jan. 25., 26., 27., 28., 29. 18:30
Matiné

Tad, az utolsó felfedező - 3d
Jan. 21., 28. 10:00
Tad, az utolsó felfedező - 2D
Jan. 21., 28. 10:15

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

TerMInáL - táncjáték
Jan. 19. 19:00 

Márai sándor: judIT - asszony-
mese egy részben
Jan. 20., 22. 19:00, 24. 13:00

BÓdy GáBor FILMkLuB

FaLFúrÓ
Jan. 23. 17:00

orsZáGaLMa
Jan. 30. 17:00

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

open Music Club
Jan. 26. 18:00

VÁROSHÁZA „C” SZÁRNY

Ünnepi koncert és a Pro 
CuLTura InTerCIsae díj átadá-
sa
Jan. 22. 18:00

DUNAÚJVÁROS – PAPÍRGYÁRI ÚT

országos kirakodó vásár
Jan. 28., febr. 11., 25

PenTeLe TerMésZeTjárÓ 
eGyesÜLeT
(36/30-650-2021, E-mail: pentele.
te@gmail.com)
Rövid túra: Kincsesbánya – Szeg 
hegy – Vontató hegy – Kincses-
bánya
Hosszú túra: Kincsesbánya – Szeg 
hegy – Üdülő - Gányás – Műút – 
Zseri vadászház -Pisztrángos tó 
– Fehérvárcsurgó Kastély – Kin-
csesbánya
Január 27.

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

star Wars: az utolsó jedik - 3d
Jan. 19., 20., 21. 15:30

jumanji - vár a dzsungel - 2d
Jan. 19., 20. 16:00, 21., 22., 23., 24. 
17:30
jumanji - vár a dzsungel - 3d
Jan. 22., 23. 15:45, 26., 27., 28. 
15:30
Gengszterzsaruk - 2d
Jan. 19., 20., 21., 22., 23., 24. 20:00

a legsötétebb óra - 2d
Jan. 19., 20., 21., 22., 23. 17:45, 24. 
15:00, 25, 15:15, 26., 27. 13:15, 29. 
15:15
Insidious: az utolsó kulcs - 2d
Jan. 19., 20. 20:30
kicsinyítés - 2d
Jan.  19., 20. 18:00, 21., 22. 23. 
19:30  

Ajánló
Zsinka Gabriella művészettörténész
Félárnyékban időzni köztes állapot; jobb mint sötétben várakozni. A huszonöt éves gyűjte-
ményre reményeink szerint a megőrződésen és a gyarapodáson túl még sok lehetőség vár. A 
KMI-ben febr. 16-ig látható válogatás a kollekció utolsó néhány évének azon szerzeményeit 
mutatja be, melyek nagy részét még nem láthatta a dunaújvárosi közönség.

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

www.ateablakod.hu
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Fontos a vitaminbevitel
A téli, hideg időszakban is fontos, hogy megőrizzük egészségün-
ket. Ne feledkezzünk el a megfelelő vitaminbevitelről. Fogyasz-
szunk sok gyümölcsöt és zöldséget. Alma helyett inkább a süte-
ményt válasszuk! Életmód

Tartsa formában 
magát
modern orvosi 
alakformáló gépek 
segítségével! 

Bejelentkezés:
06 30 474 0486, 06 25 406 087

Dr. Gergely Gyöngyi 
bőrgyógyász, kozmetológus szakfőorvos

Venus Legacy 
• arc és 

testfeszesítés,  
helyi zsírpárnák 

fogyasztása, 
alakformálás

CoolTech 
• orvos 

zsírfagyasztó 
készülék
• helyi 

zsírpárnák 
végeleges 

eltüntetése, 
alak kontúrozás; 

hatékony, 
biztonságos 

kezelés

Jan. 19. péntek 
Munkácsy u. 3/A Munkácsy 
Gyógyszertár 25/412-800
Jan. 20. szombat 
Táncsics M. u. 6/B Zöldke-
reszt Gyógyszertár 25/413-
803 
Jan. 21. vasárnap 
Váci M. u. 8. Római Patika 
25/423-669
Jan. 22. hétfő
Szórád M. u. 6/A Piaci Gyógy-
szertár 25/504-160 
Jan. 23. kedd 
Vasmű út 10. Szent Pantale-
on Gyógyszertár 25/550-373 
Jan. 24. szerda 
TESCO Aranyvölgyi u. 6. 
TESCO-Patikaplus Gyógy-
szertár 25/500-520
Jan. 25. csütörtök 
INTERSPAR Béke körút 1. Béke 
Gyógyszertár 25/500-012
Jan. 26. péntek 
Vasmű út 10. Szent Pantale-
on Gyógyszertár 25/550-373

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

Január 20., 
szombat
Dujv., Vas-
mű út 10. 
25/550-417 
Január 21., 
vasárnap
Dujv., Októ-
ber 23. tér 
2. fszt. 1. 
25/401-474
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
Jan. 20., szombat
Carissa Kupa 2400 Dújv. Esz-
perantó u. 2-4. 14.00-17.00
Jan. 23., kedd  
Vérellátó 2400 Dújv. Vasmű 
út 10. 8.00-10.00
P.szabolcs Műv.Ház 2490 
P.szabolcs Adonyi u 12. 
13.00.18.00
Jan. 25., csütörtök
DV Acélmű 2400 Dújv. Vasmű 
tér 1. 6.30-11.00

VÉRADÁS

Talán nincs is 
olyan ember, aki 
nem tapasztalta meg 
a fejfájás valame-
lyik módozatát élete 
során.  Előjöhet több 
tényező hatására is. 

Fontos, hogy figyel-
jünk magunkra, hogy 
mitől szokott fájni a 
fejünk, hol és milyen 
intenzitással fáj általá-
ban. Ha ezekre odafi-
gyelünk, könnyebben be tud-
juk azonosítani, amikor vala-
mi változás következik be 
valamilyen oknál fogva. Íme 
négy jel, ami figyelmeztető 
lehet:

1. Villámcsapáshoz hason-
lító fejfájás

Olyan érzés is lehet a vil-
lámcsapáson kívül, mintha 
kalapáccsal vágnának fejbe 
minket. Hirtelen jön a sem-
miből. Ez utalhat koponya-
űri vérzésre is akár. Utóha-
tása lehet az általános állapot 
romlása, hányinger, hányás.

2. Ha hirtelen felerősödik
A migrénnel küzdők gyak-

ran mesélnek kibírhatatlan fáj-
dalomról. Legyen bármekko-

ra a fájdalmunk, árulkodó jel 
lehet, ha hirtelen erősödik a 
fájdalom. Ilyenkor jobb orvos-
hoz menni.

3. Ha a baj nem jár egyedül
Ha az erős fejfájással együtt 

magas láz, zavartság, foko-
zott aluszékonyság, szédülés, 
hányinger, látászavar is megje-
lenik, akkor gyanakodhatunk 
hogy nem csak influenzáról 
van szó. Lehet, hogy agyhár-
tyagyulladás áll a háttérben, 
ilyenkor is ki kell vizsgáltatni 
magunkat. 

4. Ha állandóan fáj
Amennyiben olyan a fűté-

sünk, eredményezhet akár 
enyhe szénmonoxid-mérge-
zésre utaló tüneteket. 

(forrás: www.ridikul.hu)

Kutatók szerint az opti-
mizmus azt jelenti, hogy 
megválasztjuk, hogyan látjuk 
a világot. S nem arról van szó, 
hogy letagadjuk vagy elkerül-
jük a kedvezőtlen informáci-
ókat. 

Ha megtanulunk optimis-
tává válni, az nem jelenti 

azt, hogy a múltunk, a jele-
nünk és a jövőnk makulát-
lan és bonyodalmaktól men-
tes. Az optimizmus, függet-
lenül a külső körülmények-
től, a pozitív elvárásokról 
szól.

(Forrás: 
boldogsagprogram.hu)

A fiatalok fele 
az interneten 
diagnosztizálja 
magát

Az öndiagnosztizálás során 
a beteg saját maga néz utá-
na (könyvben, interneten)- a 
tapasztalt tünetei alapján – a 
vélhető betegségének. Ez sok 
veszélyt rejthet magában.

A Generali felmérése sze-
rint a 18-39 év közöttiek csak-
nem fele az orvos helyett az 
interneten kutakodik vála-
szért, ha rosszul van. 

Ez több szempontból tévút-
ra vezethet minket. Az orvo-
si képzettség hiányában félre-
kezelt betegség még nagyobb 
problémát okozhat.

Sokan pedig már kész 
tényekkel mennek orvos-
hoz, ami az állapotukat ille-
ti. Amennyiben a kezelő dok-
tor eltérő javaslatokkal látja el 
őket, sokan szembemennek a 
szakértői véleménnyel, kiala-
kul egy orvos-beteg konflik-
tushelyzet. 

Érdemes tehát megfogadni 
a szakorvos tanácsait! Azok-
nak pedig, akik szeretnék egy-
szerűen elkerülni a betegsége-
ket, íme egy jó tanács: „Napi 
egy alma, az orvost távolt 
tartja.”. További kockázatok 
és mellékhatások tekinteté-
ben keresse fel kezelőorvo-
sát, gyógyszerészét…

(forrás: www.blikk.hu)

4 jel, hogy nem csak 
sima fejfájásunk van

Mit jelent az optimizmus?
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A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  
felvételt hirdet

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
munkakörbe

Feladatok: 
•  Az intézet működésének fenntartásához 

szükséges személy- és áruszállítási feladatok 
elvégzése, gépjárművezetés.

Elvárások:
•  büntetlen előélet 
•  „D” kategóriás érvényes jogosítvány 
•  egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
•  érettségi 

Feladatok: 
•  Az intézet egészségügyi  csoportjánál 

egészségügyi feladatok elvégzése

Elvárások:
•  büntetlen előélet 
•  egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
•  érettségi 
•  számítógép kezelési ismeretek
•  minimum OKJ szakvégzettség

SZAkÁPOló
munkakörbe

BIZTONSÁGI FElÜGYElŐ
munkakörbe

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal:
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Személyügyi és Szociális Osztályán

Tel.: (25) 531-115, e-mail: palhalmatoborzas@bv.gov.hu 
2018. január 28. 12 óráig.

Feladatok: 
•  Járőrözési, szállítási, egyéb biztonsági 

feladatok végrehajtása

Elvárások:
•  érettségi végzettség
•  Hivatásos szolgálati jogviszonynak megfelelés

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.

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

Állások

Sok minden vezethet egy 
munkahely elvesztésééig. 
Bárhogyan is történt, az biz-
tos, hogy keserűséggel tölt 
el minket, és elvesztettünk 
magunkból egy darabot. 
Üresnek érezzük magunkat.

Azonban íme néhány jó 
tanács, amikkel azonnal kezd-
hetünk:

- Frissítsük az önéletrajzo-
dat és a motivációs levelet!

- Kérjünk referenciákat!

- Kezdjünk el – miután 
rendbe raktuk az önéletraj-
zunkat – állásokra jelentkezni!

- Mozogjunk! Az általános 
tapasztalat, hogy két hét után 

az álláskeresőkben alább hagy 
a tettvágy, azonban, ha sport-
tal fenntartjuk az energiaszin-
tünket, esélyesebb, hogy lel-
kesebben keresgélünk mun-
ka után. 

- Ha volt maszek munkánk, 
változtassuk most főállássá!

És ne feledjük, hogy a 
nagyok is elbuknak, de aztán 
felállnak, és leporolják magu-
kat!

(www.karrierplusz.jobline.hu)

Ha kirúgtak, így kezdd újra

Magyarország területén Működő vállalat keres főállású

 print és elektronikus média értékesítő munkatársat.

Munkaterület:  Dunaújváros és környéke.
feladata:   A kiadó csoport nyomtatott, elektronikus és online hirdetési felületeinek 

értékesítése. Ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás, meglévő ügyfélkör 
kezelése, ügyfélkör bővítése, ajánlatok elkészítése, hirdetési kampányok 
menedzselése.

elvárások:   Médiaértékesítés területén szerzett tapasztalat, a hirdetési piac ismerete, kiváló 
kommunikációs készség, értékesítés-orientált látásmód, minimum középfokú 
végzettség, rugalmasság, terhelhetőség, megbízhatóság, pontosság, kiváló 
problémamegoldó képesség, proaktív gondolkodásmód, jogosítvány, saját 
gépjármű.

amit nyújtunk:   Főállású munkahely, rugalmas munkaidő, versenyképes jövedelem (alap és 
mozgó bér), laptop, mobiltelefon, tréningek, szakmai továbbképzés.

fényképes szakmai önéletrajzát a mediahr2018@gmail.com e-mail címre küldje.
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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. 

Munkatársakat keresünk RÁCALMÁSI varrodánkba.
A Csizmarik és Társa Kft. munka-, védő- és katonai 

ruházat gyártásával foglalkozik.
Cégünk 

szakképzett varrónőt 
keres.

Kiemelt fizetési lehetőséget kínálunk,  
útiköltség térítéssel. Munkaidő: 6.00-14.30.

Az állással kapcsolatosan érdeklődni lehet budapesti 
központunkban: +36 1 2776960, +36 1 2774766

Magyarországi betonacél feldolgozó cég keresi leendő 

KARBANTARTÓ-
BETONACÉL FELDOLGOZÓ

munkatársát a Kápolnásnyéki telephelyére

Elvárás:
•  Géplakatos, karbantartó, esetleg valamilyen fémipari 

végzettség, hegeszteni tudás
•  Precíz, pontos munkavégzés,
•  Megbízhatóság, erkölcsi bizonyítvány
•  Több műszakos munkarend vállalása

Amit biztosítunk:
•  Hosszútávú, biztos munkalehetőség
•  Magas jövedelem, szép kártya
•  Ingyenes munkásszálló biztosítása
•  Útiköltség térítés tömegközlekedés esetén 86%, saját autó 

esetében 9 Ft/km

Jelentkezni lehet: 06-22/574-318 vagy 06-20/310-6944

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 ®

Szigetszentmiklósra és Dunavarsányba 
azonnali kezdéssel keresünk 

Operátorokat az alábbi pozíciókra:
· fröccsöntő operátor
· lámpaszerelő gépkezelő
· gyártósori operátor

Amit ajánlunk:
· folyamatos munkalehetőség
· versenyképes fizetés
· béren kívüli juttatások
·  szálláslehetőség  

(korlátozott számban)
· buszjárat

Folyamatos 12 órás műszakrend,
3 nap munka, 3 nap pihenővel.

Fényképes önéletrajzát az
erdeklodes@termelestamogatas.hu

címre várjuk, melyre levélben vagy 
telefonon visszajelzünk.

Dunavarsányba azonnali 
kezdéssel keresünk

Folyamatos 12 órás műszakrend, 
3 nap munka 3 nap pihenővel.

Fényképes önéletrajzát az 
erdeklodes@termelestamogatas.hu 
címre várjuk, melyre levélben vagy 

telefonon visszajelzünk.

OPERÁTOROKAT

• folyamatos munkalehetőség
• versenyképes fizetés
• béren kívüli juttatások
• szálláslehetőség 
  (korlátozott számban)
• b uszjárat

Amit ajánlunk:

OPERÁTOR  
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Dunavarsányi autóipari partnerünk 
keres férfi és női munkavállalókat 

operátori munkára.
Ha érdekel a munka küldd  

az önéletrajzod erre az e-mail címre:
info@termelestamogatas.hu

Amit ajánlunk: 
- Folyamatos munkalehetőség
- Egyenlő bánásmód
- Nettó 150 000–190 000 forint
- Túlórapótlék (50%)
- Béren kívüli juttatások (nettó 28 500 forint)
- Prémium lehetőség

Elvárásaink: 
- Álló munka tűrése
- 3 nap munka, 3 nap pihenő
- 12 órás munkarend

1. Adnak valamilyen felada-
tot a munkavállalónak, aztán 
elfelejtik, hogy már megkértek 
rá előtte valaki mást. 

Ez több szempontból ide-
gesítő. Egyrészről mert vala-
ki feleslegesen dolgozott, más-
részről pedig azt az érzetet 
kelti, mintha nem vennének 
komolyan minket. 

2. Az egyik munka-
tárunk előtt kritizál-
nak egy másikat. 

Ezt általában azért 
teszik, hogy a jelen 
lévő segítsen a kriti-
záltnak. De ennél cél-
szerűbb, ha egysze-
rűen négyszemközt 

megkéri a főnök  a dolgozót, 
hogy segítsen a másiknak. 

3. Figyelmen kívül hagy-
ják a rengeteg idő- és 
energiabefektetést, aztán 
pedig apró hibákat keres-
nek a munkában. Ráadásul 
ezeknek általában nincs is 
semmilyen következmé-
nye.

4. Visszatartanak informá-
ciókat.

Egyesek úgy gondolják, 
hogy nem kell az egész képet 
látni a dolgozónak. Azonban 
célszerűbb, ha a főnök hagy-
ja, hogy a beosztott döntse 
el, hogy mennyi információ-
ra van szüksége, ha felesleges-
nek érzi a tájékoztatást, akkor 
úgy is szólni fog.

5. Csapatmunkáról, együtt-
működésről beszélnek, de a 
végén pedig elvesznek a heti 
teljesítmények és kimutatá-
sok, mérőszámok tengerében.

6. Azt mondják, „támogat-
lak titeket”. közben pedig nem 
állnak ki a beosztottak mellett 

valamilyen értelmetlen céges 
szabályozás, van főnökségi 
utasítás ellen.

7. Bosszankodnak a mun-
kavállalók dolgain, pl.: 10 perc 
késésen. Azonban ezt nem a 
dolgozóval beszélik meg, 
hanem elmennek a munka-
ügyeshez. Nem jó döntés. 

8. Elfelejtik a szabadságké-
relmet továbbítani. No com-
ment.

9. Túl erősen támaszkodnak 
az alkalmazottak jó szándéká-
ra. Sokáig várnak, hogy kér-
jenek egy nagy feladatot, ami 
még túlórázást is igényel. 

10. Elfelejtik azt mondani, 
hogy „Köszönöm.”

A profession.hu állásportá-
lon 17,4 %-kal több hirdetést 
adtak fel 2017 utolsó hónap-
jaiban, mint az azt megelő-
ző év ezen időszakában. Az is 
leszűrhető az oldal statisztiká-
iból, hogy hiába az óriási mun-
kaerőhiány, nehezen találja 
meg a kereslet a kínálatot.  

2017. utolsó negyedévében 
ugyanabban az 5 kategóriá-
ban keresték a legtöbb embert, 
mint tavaly:

1., szakmunka, 2. fizikai, 
segéd-, és betanított munka, 3. 
gyártás és termelés, 4. értéke-
sítés kereskedelem, 5. mérnök.

(forrás: forbes.hu)

10 dolog, amivel a főnökök megőrjítik a beosztottjaikat

Az 5 legkeresettebb pozíció

Lakatos

Forgácsoló

Elektrikus

Villanyszerelő

Daruvezető

Csőszerelő

Dunaferr Labor Munkaerőkölcsönző 
Nonprofit Kft. szakembereket keres az 

alábbi munkakörökbe:

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

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

munkanapokon 800 és 1100 között.

Jelentkezni: az allas@dlabor.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
• Darukötöző
• Forgácsoló
• Hegesztő
• Kazánkezelő
• Kenőpince-szivattyúkezelő
• Kohászati gépkezelő
• Kormányos
• Kovács
• Kötegelő
• Lakatos
• Lángvágó
• Meleghengerész
• Minősített hegesztő
• Öntvénytisztító
• Segédmunkás
• Szállóporeresztő
• Szerszámlakatos
•  Tolatásvezető  

(érvényes vizsgával)
• Töltőkocsikezelő
•  Üzemmérnök  

(villamos mérnök)
•  Vasúti pályamunkás  

(NKH vizsga előny)
• Vegyésztechnikus
•  Villamos emelőgép felülvizsgáló  

(darukarbantartó gyakorlattal)
• Villanyszerelő

Józan életű kőműves brigád 
munkát keres. Mottónk: Ha 
megáll, fal, ha leborul járda. 
Valamire jó lesz...

* * *
Egy főnök a másiknak:
- Hogy csinálod hogy az 
embereid mindig ponto-
sak?
- Egyszerű: 30 munkás és 
20 parkolóhely.

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

TARGONCAVEZETŐ, 
ANYAGELŐKÉSZÍTŐ
Feladatok:
• Alapanyag érkeztetése, átvétele
•  Alapanyag, belső anyagmozgatása, raktári 

elhelyezése, azonosítása
•  Papírgép alapanyaggal történő ütemezett ellátása
• Raktári rend biztosítása
Elvárások:
•  Új típusú vezetőüléses targoncavezetői jogosítvány
• Targoncavezetői tapasztalat
• Megbízhatóság, önállóság
• Nagyfokú precizitás és megbízhatóság
• Erős analitikus képesség
• Terhelhetőség, jó fizikum
Előny:  Gyártó cégnél hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat
Munkaidő: 3+3-as munkarend (06-18,18-06) 
betanulás alatt ezt követően 5+2–es munkarend 
(06-14;14-22;22-06) betanulás után
Munkavégzés helye:  Dunaföldvár, Budapesti 

betanulás után

GÉPBEÁLLÍTÓ, GÉPKEZELŐ
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:  Flexo nyomdai gép kezelésében szerzett 

tapasztalat
Munkaidő:  3+3-as munkarend 

(06:00-18:00,18:00-06:00)
Munkavégzés helye:
Budapest XXIII. kerület vagy Dunaföldvár,
Budapesti betanulás után

KARBANTARTÓ
Feladatok:
•  A termelő gépek, berendezések beállítása, javítása
•  Időszakos karbantartások elvégzése
•  Technológiai leírások betartása/betartatása
Elvárások
•  szakirányú végzettség (géplakatos/gépbeállító 

lakatos/karbantartó lakatos/TMK lakatos)
•  Termelő vállalatnál karbantartásban szerzett 

legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat
•  Pontos, precíz, megbízható, önálló munkavégzés
•  Csapatszellem
Előny:  Gyártó cégnél hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat
Munkaidő:  3+3-as munkarend 

(06:00-18:00,18:00-06:00)
Munkavégzés helye: Budapest XXIII. kerület

CSOMAGOLÓ
Feladatok:
• A termékek csomagolása,
•  A folyamatos termelés anyagigényének biztosítása,
• Technológiai leírások betartása
Elvárások:
• Alapfokú végzettség,
• Önállóság,
• Kézügyesség, gyors és precíz munkavégzés,
• Álló munka vállalása,
• Monotónia tűrés,
• Rugalmasság
Előny:  Gyártó cégnél hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat
Munkaidő:  12 órás munkarend, heti 3 illetve 

4 nap munkavégzés
Munkavégzés helye:  Dunaföldvár, Budapesti 

betanulás után
Amit ajánlunk:

3 Versenyképes jövedelem 3 Cafeteria 3 Hosszú távú fejlesztési program
3 Megbízható vállalati háttér

3 Budapestre ingyenes céges buszjáratot biztosítunk több településről, 
3 Dunaföldvárra utazási költségtámogatás ajánlunk

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

A jelentkezéseket a következő e-mail vagy postacímre kérjük eljuttatni: 
dfkarrier@vajdapapir.hu; 1239 Budapest, Ócsai út 8.

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.

Állás-oktatás
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

Az irodavezető Úr úgy gondolja, tudatosítja mindenkivel, kinek tartoznak engedelmességgel.  
Behoz egy „Én vagyok a főnök!” feliratú táblát, és kiszögezi az ajtajára. Mikor később visszatér az ebédszünetről, csodálkozva látja,  

hogy valaki egy cetlit ragasztott az ajtajára: „Főnök, a felesége telefonált. Kéri vissza a tábláját.”

HUMOR
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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!

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

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk
ügyfeleink részére!

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 39MFt
Rácalmáson 2+1 szobás ház I.ár: 12,5 MFt
Baracson 4 szobás ház 17MFt
Újtelepen 70 m2-es családi ház 22,9 MFt
Iváncsán 5 szobás családi ház 10,9 MFt
Adonyban családi ház 11MFt
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 14MFt
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 9MFt
Egyetemhez közeli tetőtéri tégla 10,5 MFt
Békében 1+2 félszobás panel 9MFt
Kulcson telkek

3,6 MFt, 2,65 MFt, 1,8 MFt, 3,6 MFt
Kulcson 2 szintes nyaraló 4 MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház 15MFt
Kertvárosban 2 generációs ház 21MFt
Dunaújvárosban telek házzal 4,5 MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25MFt
Rácalmási erdő, 20 000 m2 8MFt
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

22 éves szakmai tapasztalat.

ÜZLET, IRODA

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

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.

GARÁZS

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

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

Garázs kiadó. Tel.: 06-30/691-6487.

KIADÓ INGATLAN

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

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

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

Kiadó bútorozott szoba Béke városrész-
ben. Dolgozó személy részére. Rezsivel
együtt: 45eFt+ egyhavi kaució számlá-
val. Tel.: 06-70/315-9007.

Óvárosban bútorozott apartman kiadó,
egy hónap kaucióval. Tel.:06-30/606-
7151.

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

Belvárosi, első emeleti, kétszobás, bú-
torozott lakás kiadó. Tel.: 06-20/917-
5658.

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

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

Dunaújvárosban garzonlakás kiadó!
Tel.: 06-20/565-4214.

Egyszobás lakás kiadó, 50.000Ft, kau-
ció szükséges. Tel.:06-20/546-2037.

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

Másfél szobás lakás kiadó. Tel.: 06-70/
387-2901.

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

Dolgozónak bútorozott szoba kiadó.
Érd.: 06-30/455-0811.

TELEK

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

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

Kulcson belterületi építési telek vízzel,
villannyal, házzal eladó. Tel.:06-20/
9558-163.

LAKÁS

Liszt Ferenc kertben
120m2 -es, szép,

tetőtéri lakás eladó.
Irányár: 15,5 MFt.

Érd: 06-30/181-8942

Római körúton egyszoba étkezőslakás
eladó. Fix ára:5,7MFt. Tel.: 06-30/850-
8000.

Belvárosban, Széchenyi utcában, III.
emeleti, kétszobás téglalakás eladó.
Tel.: 06-70/619-0940.

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

Erkelben kétszobás, felújítandó téglala-
lás eladó. I.á.: 8,49MFT. Tel.: 06-30/
850-8000.

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

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 KÍNÁL

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.

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.

Dunaferr területén
működő cég keres

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

Érdeklődni: 25/584-822

ÁLLÁST KERES

Amerikai tapasztalattal rendelkező
hölgy takarítói munkát vállal. Tel.: 06-
20/312-2513.

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

FérFi segédmunkásokat
keresünk12órásmunkarendbe.
Hosszú távúmunkalehetőség!
KIEMELT BÉREZÉS!

Érd: +3670/326-5179

Sifeko Kft. felvesz
acélszerkezeti

lakatosokat, hegesztőket
dunaújvárosi munkavégzésre.
Kiemeltenmagas fizetés.

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

kőműves

Mély- és magasépítéssel foglalkozó
Pest megyei cég hosszú távra keres
munkavállalókat az ország

területén változómunkahelyre,

munkakörbe.
Nettó200.000-230.000Ft

bérezéssel.
Munkavégzés hétfőtől-péntekig,

szállás, utazás biztosított.
Jelentkezéseiket várjuk a

06-30/419-8141
telefonszámon.

MUNKAKEZDÉS AZONNAL.
Max Power Műszaki Áruház

eladómunkatársat
keres. Jelentkezni önéletrajzzal a

duna@xsystem.hu e-mail címen vagy
személyesen, önéletrajzzal az áruházban lehet.

Cím: belső Park Center

CSALÁDI HÁZ

Eladó, vagy Dunaújvárosi lakásra cse-
rélhető Nagykarácsonyban, Bem utcá-
ban kétszobás, összkomfortos családi
ház. Érdeklődni: 06-30/296-9250,06-
30/678-2192.

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

Baracson családi ház eladó. Tel.: 06-
30/52-35-382.

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

JÁRMŰVEK

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

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.
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Dunaújváros és környéki munkára
keresünk géplakatos, szerkezetlaka-
tos és darukezelő szakembereket, va-
lamint Papírgyárba női és férfi betaní-
tott, segédmunkásokat. Dunaújvárosi
horganyzó üzembe betanított és se-
gédmunkásokat. Érd.: H-P: 8-15-ig.
Tel.: 06-30/622-7151, 06-70/311-
3141. Iroda: Csillagház, 3. emelet
309-es helyiség.

A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

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

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

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

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.

Betanítottmunkára
női-férfimunkaerőt keresek Dunaújvárosban.

06-70/367-1192

A FERROBETON Zrt.
Dunaújváros, Papírgyári út 18-22.,

felvételt hirdet

titkárnő
munkakör betöltésére.

Feltétel:
· tárgyalóképes angol nyelvtudás

Előnyt jelent:
· felsőfokú iskolai végzettség
· pénzügyi, számviteli ismeret

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:
gallaine.ildiko@ferrobeton.hu

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

Keresünk alternatív iskolába

történelem, testnevelő
szakos középiskolai
tanárt, tanítónőt.
Portfólió nem elvárás.

Jelentkezés szakmai
önéletrajzzal, motivációs levéllel:
pentelei.szakkepzo@gmail.com

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

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

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.

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.

Környezetvédelmi cég mélykútpusz-
tai e-hulladék bontó üzembe, betaní-
tott munkára alkalmazottat keres, Du-
naújváros környékén. Jelentkezni:
strung.mario@enviroinvest.hu, 06-30/
870-4528.

Másodállású
foglalkoztatásba keresünk

közúti árufuvarozói
szakmai irányító
végzettséggel

rendelkezőmunkatársat.
Jelentkezés a

munkatars.duna@gmail.com
e-mail címen.

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.

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.

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.

Pötyi TeamBt.
keres:

-technológiai
csőszerelőket

-AWI hegesztőket.
Azonnali
kezdéssel!

Tel.:
06-30/401-2993

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

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.

A Pálhalmai Agggrospppeciál Kft.
felvételt hirdet

mg-i gépkezelő,
mg-i gépszerelő,

állattenyésztésbe
műszakvezető és
elletősmunkakörökbe,

szolgálati lakás
lehetőséggel.

Feltétel: büntetlen előélet,
szakirányú végzettség.

Jelentkezni 7-15 óra között
aa 2255//553311-117777 tteelleeffoonnsszzáámmoonn

lehet.

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

műszakra felveszünk.
Érdeklődni:

8.00–16.00 között

06 70 287 9779

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.

SEPRŐGÉP
KEZELŐT

targonca vizsgával
dunaföldvári
munkahelyre
délelőttös (6–14)

műszakra felveszünk.
Érdeklődni:

8.00–16.00 között

06 70 287 9779

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.

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

Dunaújvárosi könyvelő irodába
gyakorlattal rendelkező

mérlegképes könyvelő
munkatársat keresek, bér munkaügyben

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

Németországi munkára keresünk
LAKATOS, CSŐSZERELŐ, VEZETŐ

SZERELŐ munKATáRSAT.
Jó kereseti lehetőség.

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

AAccééllttéérr KKfftt..
nneehhéézz fifizziikkaaii mmuunnkkáárraa kkeerreess

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

Acéltér Kft.
nehéz fizikai munkára keres

segédmunkást
tel.: 06-25/503-930

Állványzó munkatársakat keresünk
hosszú távra, folyamatos munkára,
azonnali kezéssel, kiemelt bérezéssel.
Tel.: 06-70/617-3449.

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

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

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

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

Az Alibi Pizzéria
főállású konyhai

kisegítőt
keres hosszú távra.

Érd.: 06-30/6401-784

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

Belsős munkára keresünk E kategóriá-
val rendelkező gépkocsivezetőt. Tel.:
06-30/9569-329.

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

Belvárosi szépségszalonba
műkörmös és fodrász
kollégákat keresünk. Tel.: 06-20/9331-762

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

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

Utcára nyíló belvárosi szalonba fodrászt
keresek. Tel.: 06-20/9809-549.

Vidéki virágbolt szezonális munkára vi-
rágkötőt keres. Tel.: 06-30/750-3491.
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Víz-, gáz- fűtés-
szerelés.

tel.: 06-70-647-1192

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

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

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

Igény esetén zöldhulladék elszállítással.
06-20/2323-864

SMINKTETOVÁLÁS
porhatású, satíros

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

Tel.: 06-70/667-3958

Urológiai magánrendelés
Dr. Veszprémi Tibor

Bejelentkezés: 06-30/990-3643

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

BŐRGYÓGYÁSZATImagánrendelés
Dunaújvárosban. DR. HARSÁNYI EMESE

Tel.: 06-70/531-6210

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

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

ZársZerelés, javítás,
hevederZárak!

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

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

Asztalos munkák! Bejárati ajtók lam-
bériázása. Konyhabútorok, beépített
szekrények készítése! 06-30/437-
7775.

Gurtni csere, új redőny készítése, fare-
dőny javítás hétvégén is, gyors precíz
munka. Érd.:06-30/735-0746, 06-70/
227-6273.

Könyvelés
06-30/662-3525

GÉP, SZERSZÁM

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

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

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Költöztetés
06-20/337-2777

Patentozás, ringlizés, szegecselés,
cipzárjavítás. Dunaújváros, Dózsa Gy.
út 9. pince. Tel.: 06-30/777-9519.

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

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

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

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

Festés, mázolás, tapétázás, szakipari
munka. Seres László e.v.: 06-30/9690-
767.

Tetőjavítás, kúpkenés, kéménybádogo-
zás, ereszcsatorna, széldeszkacsere.
Tel.: 06-30/713-1495.

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

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

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

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

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

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

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

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

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

Takarítást vállalok. Tel.: 06-70/2036-
240.

Frissítő-, sportmasszázs: 06-20/255-
3204.

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

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

Meggyleves

Pulykagombóc
leves
Burgonyás
tészta
Kelkáposzta
főzelék, vagdalt
Párizsi csirkemell,
petr. burgonya
Rántott karfiol,
burgonyapüré
Vadász sertésszelet,
burgonyakrokett
Tarhonyáshús

450

555

695

765

905

790

900

785

420

565

790

775

910

750

785

945

420

565

785

790

875

1015

870

890

420

565

715

695

800

750

965

945

420

555

790

695

865

880

845

990

Erőleves
csigatésztával
Babgulyás

Túrógombóc
tejföllel
Paradicsomos hús-
gombóc, burgonya
Kijevi csirkemell,
petr. burgonya
Rántott ananász
szelet, mazsolás rizs
Pusztapörkölt

Gyros tál

Sütőtökkrémleves
piritott mandulával
Újházi tyúkhúsleves
friss zöldséggel
Bácskai húsos
galuska
Chilis bab

Rántott csirkecomb, wok
zöldségkeverék, rizs
Rántott hal, majoné-
zes burgonya
Édes-savanyú csir-
kemell, párolt rizs
Göngyölt sertéska-
raj, párolt rizs

Lebbencsleves

Palócleves

Káposztás tészta

Sóskamártás, tojás,
burgonya
Rántott velő,
burgonyapüré
Négysajtos
tészta
Magyaros sertésszelet,
sült burgonya karika
Rántott gomba,
orosz hússaláta

Magyaros
gombaleves
Orjaleves

Császármorzsa
lekvárral
Paprikás burgonya
kolbásszal
Milánói rántott
szelet
Rántott padlizsán,
párolt rizs, tartár
Csülökpörkölt,
főtt burgonya
Hagymás rostélyos,
tepsis burgonya

2018. 04. hét
01. 22.-01. 26.

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

Egyéni vállalkozók! Női-férfi fodrászt és
műkörmös-pedikűröst keresünk. Telefo-
náljon: 06-30/9482-406.

TÁRSAT KERES

66 éves hölgy keresi párját komoly kap-
csolat céljából, hosszú távra, 64-70
éves úr személyében. Tel.: 06-30/4408-
320.

40-es, diplomás férfi intelligens barát-
nőt keres komoly kapcsolatra. E-mail:
toledocarp73@gmail.com

72 éves nő keresi élete párját. Ha ma-
gadra ismersz, hívj!Tel.:06-30/892-
1402.

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

44 éves férfi keres egy hölgyet komoly
kapcsolatra. Tel.: 06-20/231-9745.

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.

ÁLLAT

Dunaújvárosban hízó eladó. Érd.: 06-
30/592-3617.

Hízok eladók. Érd.: 06-30/538-3922.Hízok eladók. Érd.: 06-30/538-3922.

Hízók eladók. Tel.: 06-30/667-4733.

Vágóbirka eladó. Tel.: 06-20/543-6017.

VEGYES

CSER hasított 3300Ft/100 kg

AKÁC hasított 4000Ft/100 kg

ÉS SZÉN IS KAPHATÓ!
06-30-220-0886

33 Ft/kg

40 Ft/kg

TŰZIFA

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

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.

Tüzifa vegyes, kemény, konyhakészen
2600 Ft/mázsa. Ingyenes szállítással.
Tel.: 06-20/546-5918.

BOLHAPIAC

Franciaágy 20.000 Ft, 1 személyes
ágy 12.000 Ft. Érd.: 06-20/333-2975.

GONDVISELÉS

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

RÉGISÉG, ÉKSZER

Festményeket, porcelánokat, ezüst
tárgyakat, ékszereket, órákat, teljes
hagyatékot vásárolok. 06-70/388-
1389

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

OKTATÁS

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).

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

Spanyol- és angoloktatás minden szin-
ten, szakmai is. Tel.:06-30/7732-432.

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

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

VÍZVEZETÉK SZERELÉS A-Z-IG
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-70/209-2244,
06-20/476-4836

Költöztetés, fuvarozás
rakodással. Sitt- és

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

GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek karbantartása
tisztítása, bevizsgálása.

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

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

06-20-9-732-172

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

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
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Állás-
hirdetések 
a 6., 7., 8., 9., 10., 11., 
12. oldalon.

Hongkong ÁRUHÁZ  
Dunaújváros, Dózsa gy. út 56.

Jöjjön be hozzánk és válasszon: 
Iskolatáska, hátizsák,

Tornaruha, cipő, szabadidőruha és iskolai 
kiegészítő kínálatunkból

Erzsébet kártyát elfogadunk.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mi felkészültünk az 

iskola kezdésre !MÉG TART  
A TÉLI VÁSÁR
Február 15-ig, ill. a készlet erejéig!

MINDEN NŐI, FÉRFI, GYERMEK  
KABÁTOK, CSIZMÁK
-20% kedvezménnyel!

NŐI KÖTÖTT PULÓVEREK  
már 990 Ft-tól!

Folyamatosan érkeznek 2018 
tavaszának legfrissebb trendjei!

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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Nyitvatartás:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

Vasmű út 11.
Dunaújváros

Óriás
i

Akciók!
Óriás

i

Akciók!
AJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉSAJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉS

dunaujvaros@jola.hu

06-20/400-50-82

JOLA-SEC 
biztonsági ajtó
2 méretben,
4 népszerű
színben! 

csak 199.990 Ft
+

Szekcionált
garázskapu

(2000 x 2000mm, motorral és 2db távadóval,  
fehér, 40mm -es, szélesbordás)

*E
GYEDI

M
ÉRETBEN IS

!

*E
GYEDI 

M
ÉRETBEN IS

!

Műanyag ablak*

31.490 Ft

49.990 Ft

Beltéri ajtók

-tól

Festett dekor ajtók CSAK NÁLUNK!

CPL fóliás ajtók egyedi méretben

-tól

Vasm
ű út 11.

kis Vasm
ű út

József A
ttil

a u.

Ady Endre u.

Kohász u.

Gagarin 
tér

jola.hu

ŐRÜLT

ÁRON

Acél bejárati ajtó

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az akció 2018.01.19-01.25-ig, illetve a készlet erejéig tart. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az üzletben.

66.990 Ft

60x60 cm
  Bukó-nyíló 14.990 Ft
120x120 cm
  Bukó-nyíló  29.990 Ft
120x150 cm
  Bukó-nyíló  34.990 Ft
150x150 cm
  Bukó-nyíló  37.990 Ft

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

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

e-mail:  
dunaujvaros@szuperinfo.mediaworks.hu
Fk.: Vida-Varga Andrea, Heffler György és 

Szabó Ferenc 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!

Tudja, hogy Önnek kell gondoskodnia  
már most nyugdíjas évei  

anyagi biztonságáról?
E célú megtakarításait is kedvezményekkel 

és bónuszokkal veheti igénybe.
06-70/657-4657

www.szuperinfo.hu


