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

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 

MŰANYAG
ABLAKOK,

BELTÉRI AJTÓK,
REDŐNYÖK,

GARÁZSKAPUK

Dr. Bazsa Sándor ph.D

szülész-
nőgyógyász, 
onkológus

Magánrendelés:
Dújv., kohász u. 2.,
H, sz: 15.30-18.00

Bejelentkezés:
06-30/30-25-101

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

Helló Február!
Tavaszodunk :)

Teljesen új női-, férfi és gyermek ruházati választékkal várunk
Február 5-től (hétfőtől)
Dunaújváros, Vasmű út 27. 

Nyitva tartás: H-P: 08.00-18.00, Szo-V: zárva
www.mitu.hu, facebook.com/mituhasznaltruha

A boldogító igen - Álomesküvők

  Esküvő kiállítás Dunaújvárosban és Rácalmáson. Részletek a 4. és a 12. oldalon.

Amway termékek
ingyenes házhozszállítással, 

pénzvisszafizetési garanciával.

Tel.: 06-30/675-1555
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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      
Febr. 2. péntek 
Váci M. U. 8. Római Patika 
25/423-669 
Febr. 3. szombat 
Szórád M. u. 6/A Piaci Gyógy-
szertár 25/504-160 
Febr. 4. vasárnap 
Vasmű út 33/A Vasmű úti 
Őspatika 25/410-100 
Febr. 5. hétfő 
Aranyvölgyi u. 6. TESCO-
Patikaplus Gyógyszertár 
25/500-520
Febr. 6. kedd 
INTERSPAR Béke körút 1. 
Béke Gyógyszertár 25/500-
012 
Febr. 7. szerda 
Vasmű út 10. SZent Pantale-
on Gyógyszertár 25/550-373 
Febr. 8. csütörtök 
Hajnal u. 4. Medicina Gyógy-
szertár 25/412-113 
Febr. 9. péntek  
Váci M. U. 8. Római Patika 
25/423-669 

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

Febr. 3., szombat
Dunaújváros, Vasmű út 10. 
25/550-554 
Febr. 4., vasárnap
Dunaújváros, Vasmű út 10. 
25/550-417
Az ügyelet ideje 7-13 óráig 
tart a helyszínen megjelölt 
időpontokban.

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 min-
den 18 és 65 év közötti, leg-
alább 50 kg testsúlyú egész-
séges felnőtt.

Febr. 6., kedd
Mezőfalva Műv. ház, 
Kinizsi u. 38. 15.00–17.00
  
Febr. 8., csütörtök
Dunaújváros ISD Power, 
Vasmű tér 1. 6.30– 11.00

VÉRADÁS

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
 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!

Sümegi Margit
Az Aranydaru Szállítómű Nyugdíjas Egyesület szervezésében 2018. február 6-án 10 és 
17 óra között INGYENES szemészeti szűrést és hallásvizsgálatot lehet igénybe venni. 
Helyszín: Dunaújváros Közösségi Szolgáltató Pont - Civilház, Római krt. 36/B. Nem 
hagyom ki, ajánlom másoknak is.Aktuális

Két erős nő küzd a szabad-
ságért. Két erős nő küzd a sza-
badsággal. Két erős nő teremt 
álomvilágot, hogy elviselhető 
legyen a valóság, vagy éppen 
teremti a maga képére a való-
ságot, hogy el tudja viselni az 
álmait. Két erős nő menekül 
maga elől, pedig semmi más-
ra nem vágynak csak a nekik 
járó fikarcnyi boldogságra. Két 

zavart férfi sodródik józanul. 
Két zavart férfi sodródik láza-
san. Két zavart férfi menekül a 
saját magára erőszakolt rend-
be, hogy ne kelljen bevallani 
milyen is a való-
ság. Egyikük mér, 
számol, leképez, 
szabályszerűség 
és geometria az 
egész zord világ, 
másikuk mére-
get, számolgat, 
leképzeleg, kéjes 
lebegés és gyö-
nyörű véletlen a 
szűkre szabott 
mindenség. Sze-
relmi sokszög, 
három felvonás, 
sok kis hazugság. 
Egy ebéd, egy lag-
zi, egy kihallgatás. 
Fülledt készülő-

dés, konok mulatság, meg-
szeppent vallomás. Febr. 2. 
premier, további előadások 
febr. 12., 15., 27. 

(Forrás: bartokszinhaz.hu)

Új bemutató a dunaújvárosi Bartók Színházban
Molnár Ferenc: Az üvegcipő

Géczi Zoltán színművész

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL
A Quality Fitt SportCentrum
Nagyvenyim, Fő u. 13-ban

02. 10-én szombaton 18 órától
várunk szeretettel mindenkit!
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
Jelentkezni a helyszínen, ill.
06-30/481-4779 telefonon lehet.

fritz borkostoló 

február 17-én!

szuperinfo.hu

A K C I Ó ! ! !
Használt, olcsó, jó minőségű

színes TV-k, LCD monitorok,
PS2, PS3, XBOX360 játékok,

Hifi erősítők olcsó áron kaphatók.
MAREK

ZÁLOGHÁZ
Záloghitel arany ékszerre  

és műszaki cikkekre.
(THM: 39,85 %)

Dunaújváros, Dózsa Gy. út 19.
(a GIMNÁZIUM mellett)

Nyitva: hétköznap 9-18 óráig,
szombaton 9-12 óráig

Róka és a nyúl
A róka elkapja a nyulat.
- Rendben van róka 
koma, egyél meg, de 
előbb engedd meg, hogy 
eljárjam a haláltáncot.
A róka beleegyezik.
A nyuszi elkezd táncolni:
- Egyet jobbra, kettőt bal-
ra, hármat jobbra, négyet 
balra, ötöt jobbra, futás!
A róka felsóhajt:
- Ilyen hülye koreográfiát 
még nem is láttam!

HUMOR



32018.  február 2.

Óvodát kereső családok 
jelentkezését várják Csiga-
dombon! A Csigadombi Wal-
dorf Óvoda felvételt hirdet a 
2018/19-es tanévre. A szülők 
döntését segítő rendezvénye-

ket tartanak, melyeken megis-
merhetik az óvoda tevékeny-
ségét.

Február 2-án 17 órától 
Szentkúti Márta mesetera-
peuta lesz az óvoda vendé-

ge, vele lehet beszélgetni a 
mesékről.

Március 12-én 17 órakor 
kezdődik egy beszélgetés a 
családról Bóna László home-
opátiás tanácsadóval.

Április 14-én 9 és 12 óra 
között Tavaszünnep címmel 
családi délelőttre várják a 
kicsiket és szüleiket.

A „Kisovi a Waldorf Óvo-
dában” programokon február 
21-én, március 21-én, április 
18-án 16 és 18 óra között a 
gyerekek kóstolgatnak, a fel-
nőttek kérdezgetnek. 

A rendezvények helyszíne: 
Dunaújváros, Garibaldi u. 1.

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

Waldorf óvodát keres  
Dunaújvárosban gyermekének?

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

k
a
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h

a
t

ó
!

Miskolczi Miklós:

MI DUNAÚJVÁROSIAK
pORtRÉk

a Facebookról II.
című könyve.

Megvásárolható 
a Szuperinfó szerkesztőségében.

Dunaújváros, Vasmű út 35.
Ára: 800 Ft/db

A Pentelei 
Wadorf Általános 
Iskola leendő első 
o s z t á l y o s a i n a k 
szüleit előadások-
ra, beszélgetések-
re várják, melyek 
alkalmával meg-
ismerkedhetnek a 
Waldorf pedagó-
giával, kipróbál-
hatják a minden-
napi tevékenységeket. A ját-
szóházak és előadások alkal-
mat teremtenek arra, hogy 
a gyerekek játsszanak, míg 
a szülők beszélgetnek, elő-
adást hallgatnak az isko-

la tanáraival, a meghívott 
előadókkal.

A február 3-án 10-12 órá-
ig „Legyél te is Waldorf-diák!” 
címmel tartanak tanítást szü-
lőknek.

Február 22-én 
17 órától Mezei 
Mihályné osztályta-
nító, a tanárképzésen 
tanító tanár „8 év az 
osztálytanító szemé-
vel” c. előadását lehet 
meghallgatni.

Március 6-án 17 
órakor bemutatkozik 
a Pentelei Waldorf 
Iskola. A szülők talál-

kozhatnak a tanárokkal. Meg-
tapasztalhatják, milyen szép és 
izgalmas Waldorf iskolásnak és 
Waldorf szülőnek lenni! 

A rendezvények helyszíne: 
Dunaújváros, Lengyel köz 2.

Waldorf iskolaválasztó
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déja vu QuarTeT – Haydntól 
Michael jacksonig
Febr. 26. 11:00 és 13:00

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. 
Február 4-én, vasárnap 14:00 – 
18:00 között díjtalan múzeumlá-
togatási lehetőség. 
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.)
FéLárnyék
Egy fontos gyűjtemény legújabb 
darabjai 
Látogatható: febr. 16-ig

BARTÓK AULAGALÉRIA
(Dújv. Bartók B. tér 1.)
keTTen a TerMésZeTBen
Dr. Somorácz György és Dr. 
Somorácz Áron természetfotói
Megtekinthető: febr. 13-ig

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

a PanoráMa FoTÓ eGyesÜ-
LeT kiállítása
Megnyitó: febr. 2. 17:00
Látogatható: február hónapban

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
(Dújv., Szilágyi E. út 34.)
simon Tamás grafikus eMÓCIÓ 
című egyéni kiállítása
Látogatható: febr. 7-ig

LORÁNTFFY GALÉRIA
(Dújv., Radnóti u. 6.)
néPI BŐrMŰves kIáLLÍTás
Megtekinthető: febr. 19-ig

RÁCALMÁS – JANKOVICH-KÚRIA

eskÜvŐ kIáLLÍTás
Febr. 17. 10:00 – 18:00 

A CAMPUS ÉTTEREM
(Dújv., Dózsa Gy. út. 35.) 

eskÜvŐ kIáLLÍTás 
Febr. 10. 10:00 – 17:00

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

PaPÍrsZÍnHáZ a Gyermek-
könyvtárban! (Interaktív mese-
délután)
Febr. 8. 15:00

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

Családi nap: sZIveCskés kéZ-
MŰves jáTsZÓHáZ
Febr. 3. 15:00

áLL a BáL! - zenés farsangi 
műsor
Febr. 3. 17:00

FarsanGI FeLnŐTT TánCHáZ
Febr. 3. 18:00
BÓdy GáBor FILMkLuB 

 
MePHIsTo
Febr. 6. 17:00

kéZMŰves kInCsek vására
Febr. 10. 9:00 – 17:00

a világ összes pénze - 2d
Febr. 8., 10., 11., 12., 13. 17:00
Matiné

Ferdinánd - 2d
Febr. 4. 10:15
Ferdinánd - 3d
Febr. 4. 10:00

Coco + olaf karácsonyi kaland-
ja - 3d
Febr. 11. 10:00
Coco + olaf karácsonyi kaland-
ja – 2d
Febr. 11. 10:15

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

 
aZ ÜveGCIPŐ - vígjáték
Febr. 2., 12., 15., 27.  19:00

TerMInáL - táncjáték
Febr. 7. 19:00

négy évszak / a falka - táncjáték
Febr. 9. 15:00, 10. 19:00

kuPLékIráLy – zenés játék
Febr. 13. 19:00

MIkrokoZMosZ - zenés mese-
játék
Febr. 16. 19:00, 25. 15:00

Márai sándor: judIT - asszony-
mese egy részben
Febr. 17., 24. 19:00

vaLaHoL eurÓPáBan – musi-
cal
Febr. 19. 19:00

a MI kIs városunk - színmű
Febr. 25. 19:00

DUNAÚJVÁROS – PAPÍRGYÁRI ÚT

országos kirakodó vásár
Febr. 11., 25.

RÁCALMÁS – MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR
(Szigetfő u. 31.)

kultúrházak éjjel-nappal
Febr. 2. 9:00 Aktívmami Hordozós 
Fitness, 18:00 Élő Zenés táncház a 
Barina Táncegyüttessel
Febr. 3. 9:00 Nyitott jóga óra, 10:00 
Cikk-cakk foltvarró klub kézmű-
ves fogl; „Fortély-sátor”szabaduló 
szoba; Amatőr csocsó-bajnoskság, 
15:00 Linedance bemutató és 
táncház, 18:00 „Beugró” improvi-
zációs rögtönzés, 18:30 Nyitott 
Pilates óra
Könyvtári program: febr. 3. 
Amnesztia nap; könyves totó fel-
nőtteknek, 9:00 Ismerkedés a 
mesekönyvekkel, 15:00 Irodalmi 
játékok a rácalmási Cimborákkal

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

reTro ParTy suPer dIsCo – dj 
nepp Matyi
Febr. 17.  21:00

PENTELEI WALDORF ÁLTALÁNOS 
ISKOLA
(Dújv., Lengyel köz. 2.)
  

nyIToTT naP – Tanítás szülők-
nek
Febr. 3. 10:00 – 12:00

CSIGADOMBI WALDORF ÓVODA
(Dújv., Garibaldi u. 1.)

BeMuTaTkoZIk a CsIGadoMBI 
WaLdorF Óvoda
Beszélgetés a mesékről Szentkúti 
Márta meseterapeutával
Febr. 2. 17:00

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

a viszkis - 2d
Febr. 3., 4., 5., 6. 20:15

az igazi csoda - 2d
Febr. 3., 4., 5., 6., 7. 16:15

Fantomszál - 2d
Febr. 2. 20:15, 3., 4., 5., 6. 20:00, 7. 
21:00, 8. 19:30, 9. 20:15, 10., 11., 
12., 13. 19:30

Testről és Lélekről - 2d
Febr. 3., 4., 5., 6., 7. 18:15

az útvesztő: Halálkúra - 3d
Febr. 2. 20:00, 3., 4., 5., 6. 17:30, 
7. 16:30

a szabadság ötven árnyala-
ta - 2d
Febr. 7. 19:00, 
a szabadság ötven árnyala-
ta - 3d
Febr. 8. 18:00 és 20:00, 9. 20:00, 
10., 11., 12., 13. 18:00 és 20:00

Ajánló
Bodnár Edina 
a rácalmási Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ igazgatója
A rácalmási Jankovich-kúriában február 17-én megrendezésre kerülő Esküvői Mustra különleges 
lehetőség arra, hogy a jegyespárok személyesen tájékozódjanak az esküvői szolgáltatók legújabb 
kínálatáról, kipróbálhassák az új stílusokat. Mindezt teljesen ingyen.

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

www.ateablakod.hu
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Az esküvő meg-
szervezése aprólé-
kos, sok teendő-
vel járó komoly 
feladat, megfe-
lelő időben kell 
elkezdeni, oda-
figyelést, türel-
met, pontosságot 
és jó szervező-
készséget igényel. 
Mindezek ellené-
re nem megoldha-
tatlan feladat. Ala-
pos informálódás után, egy jól 
átgondolt szervezési forgató-
könyvvel, költségvetési terv-
vel és időben elkezdett szer-
vezéssel tökéletesen meg lehet 

oldani, hogy a készülődés ne 
legyen kapkodás és kész rém-
álom. 

Érdemes megtervezni, 
mikor mit kell intézni, mikor 
mire kell különösen odafi-

gyelni, hogy zök-
kenőktől és kap-
kodástól mentes 
legyen a készülő-
dés. Egy költség-
vetés terv segít-
ségével minden 
hónap végén érde-
mes ellenőriz-
ni, hogyan állnak 
a várható költsé-
gek. Az esküvő 
komplett és gör-
dülékeny meg-

szervezésével elérhető, hogy 
a „Nagy nap” valóban olyan 
legyen, amilyennek megál-
modta a pár. 

(Forrás: menyegzolap.hu)

Vőfélyvers
Íme, itt áll előttünk az ékes menyasszony, 
 Hogy menyecske fővel először mulasson, 
 Minden vendégnek egy-egy táncból juttasson, 
 Az ajándékból pedig bölcsőt csináltasson. 
 Táncoljon vele mindenki egy kurtát, 
 De le ne tapossák a cipője sarkát, 
 Gondoljanak arra, hogy jó drágán csinálták, 
 Aztán tömjék meg bankóval a markát. 
 A nyoszolyó asszonynál a tányér, 
 Én kezdem a táncot, a többi még ráér. 
 Addig menjenek haza sok forintosokért, 
 Húzd rá cigány az új ékes párért!

(Forrás: ringistvan.hu) Az esküvői ceremóni-
át rengeteg hiedelem övezi. 
Az esküvői ceremónia bizo-
nyos mozzanatainak alapját 
általában a régi idők babonái 
képezik, és a házasulandó pár 
többnyire szorgalmasan követi 
is a forgatókönyvet, akár hisz-
nek a babonákban, akár nem.

Az angolszász hagyomá-
nyok szerint kötelező az eskü-
vő alkalmával valami régi, új, 
kék és kölcsönbe kapott ruha-
darab viselete. A „régi” egyér-
telműen a boldog hajadon éve-

ket szimbolizálja, az „új” pedig 
azt, hogy az egybekelést köve-
tően egy új szakasz veszi kez-
detét a lány életében. A „kék” 
(általában harisnyakötő) a 
menyasszony örök hűségé-
nek jelképe. A kölcsön kapott 
szerzemény pedig a szerelmet 
szimbolizálja.

A koszorúslányokat illető-
en igen eltérőek a hiedelmek. 
Az egyik verzió szerint, ha sok 
szép lány veszi körül a meny-
asszonyt, a gonosz szellemek 
megtévednek, és nem isme-

rik fel a szóban forgó hölgyet. 
A lányok funkciója többek 
között az, hogy elsőként lépje-
nek a templomba és onnan is 
kiűzzék a menyasszonyra lesel-
kedő démonokat. Sokan hit-
tek abban, hogy a környékbeli 
lányoknak az esküvőn lehetősé-
gük nyílik arra, hogy a közeljö-
vőben ők is elkeljenek, az egy-
forma ruha viseletére pedig 
azért volt szükség, hogy egyen-
lő esélyekkel induljanak. 

A gyűrű bezáruló kör for-
mája végett a körforgást, az 
állandóan megújuló életet jel-
képezi. A jegygyűrű ezen kívül 
eredetileg az ellenségekkel és 
a rossz szellemekkel szem-
ben nyújtott védelmet. Bal-
szerencsét hozhat, ha a jegy-
gyűrű lekerül ujjadról, más-
nak felpróbálnia pedig egye-
nesen tilos.
(Forrás: eskuvoimagazin.hu)

Eskuvo

Esküvői hiedelmek, babonák

Az álomesküvő előkészítése

Febr. 05 - 15 között!

MINDEN ARANY-EZÜST, 

új és használt ÉKSZERRE

10-20-30% 
ENGEDMÉNY!
Törtarany beszámítás az akció ideje alatt is!

Tüsi Piac téri Ékszerüzletben!

VALENTIN NAPI AKCIÓ
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A Dunamenti Regionális 
Népfőiskola az EFOP-1.3.5-16 
kódszámú pályázati konstruk-
ció keretében  megvalósuló 
projekttel hozzájárul a generá-
ciók közötti együttműködés és 
kapcsolat, a társadalmi össze-
tartás erősítéséhez, az önkén-
tes és szociális tevékenységek-
ben való részvétel előmozdítá-
sához, a közösségi integráció, 
a civil társadalom megerősíté-
séhez, a társadalmi szolidari-
tás céljának eléréséhez.

A közvetlen célcsoport a 
Dunaújváros központú térség-
ben élő, dolgozó vagy tanuló 
14 – 35 év közötti illetve a 60 
éven felüli – döntően nyug-
díjas népesség. Közvetlenül 
és közvetetten is érintettek a 

családok, mint a generációs 
együttműködési programok 
haszonélvezői.

A szakmai programok 
között szerepel többek között 
a generációk közötti együtt-
működések erősítése, az előí-
téletek és sztereotípiák oldása, 
egymás tudásának kölcsönös 
hasznosítása. Lesznek Játék-
mester, pszichológus, coach 
és kommunikációs szakem-
ber közreműködésével zajló 
programok, rendhagyó infor-
matika órák. Mód nyílik népi 
kismesterségek elsajátítására. 

A projekt célcsoportja köré-
ben hangsúlyt kap az önkén-
tesség kultúrájának fejleszté-
se. Önkéntesek bevonásával 
történik a hátrányos helyze-

tű általános és középiskolá-
sok mentorálása, az informa-
tikai tanácsadás, az ajándékké-
szítés a képességeikben korlá-
tozott idős emberek számára, 
a gyermekfelügyeleti rendszer 
kiépítése, a cserebere akciók 
szervezése.

Tervezik formális szerve-
zet létrehozását a közösségi 
fűszer-, zöldséges vagy virá-
gos kertek kialakításában és 
művelésében tevékenykedők 
bevonásával. 

A célcsoport legaktívabb 
tagjai számára kommuniká-
ciós, életmód és életvezeté-
si tréningeket, kompetencia 
fejlesztő felkészítést tartanak.

Lesznek helyi hagyományok 
ápolását célzó rendezvények: 
roma hagyományok napja, 
délszláv örökség, mezőföldi 
lovas nap, szüreti mulatság. 
A szakmai konferenciákon és 
rendezvényeken a helyi civil 
szervezetekről, a közösség-
fejlesztés módszereiről és gya-
korlatáról, az idős nemzedék 
életminőségének javítási lehe-
tőségeiről, a fiatalok megtar-
tásáról esik szó.

Közösségi aktivitás erősíté-
sét célzó programnak szánják 
a közösségi kertek létrehozá-
sát, a balkonkertészkedést, a 
faültetést, a kreatív üvegfestő 

tanfolyamot, a gasztronómi-
ai és az egészségmegőrző ren-
dezvényeket. A házaspárok 
kerek évfordulókat (40., 50., 
60.) ünnepelhetnek a projekt 
keretében szervezett progra-
mokon. Az egész napos csa-
ládi rendezvények tartalmas 
időtöltést nyújtanak minden 
korosztálynak.

A családok megerősítését, a 
fiatalok felelős életre nevelé-
sét segítő programok interak-
tív előadások, beszélgetések, 
viták keretében szakemberek 
vezetésével zajlanak.

A projekt megvalósítása 
önkéntes segítők bevonásá-
val történik. 

Págerné Kiss Katalin nyug-
díjas önkéntes szerint szük-
ség van arra, hogy az 
idős emberek tudatosan 
készüljenek fel a nyugdí-
jas életformára. Tapasz-
talja, hogy a környeze-

tében lakók többsége egye-
dül élő nyugdíjas asszony. 
Nem nagyon mozdulnak ki a 
lakásból. Ez az ingerszegény 
életforma felelős a magány 
és a depresszió kialakulásá-
ért. Kertész és virágkötő volt, 
ezért számára nélkülözhetet-
len a természettel és az embe-
rekkel való kapcsolat. Mindig 
időt és energiát fordít arra, 
hogy örömtáncra járjon, tor-
názzon, túrázzon, sétáljon. 
Egy éve önkéntes segítőként 
arra vállalkozik, hogy kor-
társaival is felismertesse: jó 
közösségekhez tartozni, lehet 
megértéssel fordulni a fiata-
labb generáció felé. Eddigi 
segítőmunkája során meg-
győződött arról, hogy a fiata-
lok elfogadják a feléjük biza-
lommal közeledő, problémá-
ikat megértő idős embere-
ket. Mindkét korosztály esté-
ben a tolerancia a megértés és 
együttműködés kulcsa. (X)

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 

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.

Év eleje óta számos tag-
államban bevezették az 
új minimálbért. A kelet-
európai tagállamokban 
nagyon megemelkedett, 
míg a munkaerő-hiány-
nyal nem küszködő nyu-
gati országokban alig vál-
tozott a minimálbér.

Bértérkép – Hatalmas  szakadék az EU-ban
2018 januárjától Magyaror-

szágon 138 000 forintra (net-
tó 91 770 Ft-ra) emelkedett a 
minimálbér. A K&H adatai sze-
rint a magyar kis- és középvál-
lalkozások 58%-a küzd mun-
kaerőhiánnyal. 75 %-a hazai 
cégeknek béremelést fontolgat.

(forrás: www.forbes.hu)

Berze Vivien a Rosti Iskola 11. évfolyamos tanulója
Önkéntes segítőként részt veszek a Dunamenti Regionális Népfőiskola „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” c. projektjé-
nek megvalósításában. Szükségesnek tartom a diákok aktivitásának, segítőkészségének erősítését. Szívesen közreműködök abban, hogy saját kor-
osztályomat és az idősebbeket segítsem a programokon való egymásra hangolódásában.  A generációknak nyitottságra van szükségük egymás iránt. 
Szeretném, hogy mindkét fél empátiát mutasson és segítsen egymásnak, mert csak így alakulhat ki igazi harmónia. Vallom: együtt és nem egyedül!

Óra előtt:
Diák: - Kijavította a dolgo-
zatot Tanár Úr?
Tanár: - Nem. Más diákja-
im is vannak.
Órán:
Tanár: - Kész a házid?
Diák: - Nincs...más tanára-
im is vannak.

HUMOR

A Dunaújvárosi Szuperinfó irodájába

főállású 

ügyfélszolgálati - back office ügyintéző
munkatársat keresünk.

Feltételek:
• érettségi bizonyítvány • tíz ujjas gépelés • magabiztos számítógép kezelés (word, excel, 

internet) • adatrögzítési, pénztár kezelési gyakorlat • szorgalom, precizitás, terhelhetőség.

Fényképes szakmai önéletrajzát küldje a backoffice.szuperinfo@gmail.com e-mail címre.
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JÁRMŰVEK

1992-es Opel Astra dízel Kombi 1700
cm3 február végi műszakival eladó. Tel.:
06-20/939-8638.

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

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 KÖRŰ JOGI HÁTTÉR,

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk

ügyfeleink részére!
Képek leírások itt: www.ihs.lc.hu

Kiadó Babits u. 1 szobás lakás 50 eFt+rezsi/hó
Felső Duna parton 49 m2 felúj. tégla 10,4 MFt
Martinovics u. 49 m2 felújított tégla 11,5 MFt
Balogh Á. u. 56 m2 felújított tégla 12MFt
Bocskai parki 2. em. 64 m2 tégla 11,9 MFt
Liszt F.-ben 100 m2 szép tetőtér 15,5 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás cs.ház 16,9 MFt
Baracson 60 m2-es ház telekkel 3,5 MFt
Kulcson nyaraló gyüm. kerttel 4,2 MFt
Keresünk belvárosi, jó állapotú lakásokat
készpénzes vevőink részére!

06-30-1818-942
Weineren 1 sz.+étk. lakás 7,9 MFt
Hold u. 1+2 szobás lakás 9,5 MFt
Gagarin téren tégla lakás 10,9 MFt
5 szobás családi ház 23,5 MFt
Dújv. észak 859 m2 ép. telek 8,4 MFt
Dújv. luxus ház 29,9 MFt
KIADÓ Gagarin téren üzleth. 100 EFt+rezsi/hó
Rácalmáson 320 m2-es ing. 300 EFt+rezsi/hó
Rácalmáson 320 m2-es ing. 39MFt
Rácalmáson 2+1 szob. ház 12,5 MFt
Baracson 4 szobás ház 25MFt
Adonyban családi ház 11MFt
Kulcson nyaralók 3 MFt, 4,3 MFt
Baracson lakható nyaraló 7 MFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház 12,5 MFt
Mezőfalván 180 m2-es ház 14MFt
Óvárosban garázs eladó 1,1 MFt
Rácalmáson ép. telek 720 m2 4,8 MFt
Rácalmáson ép. telek 10 000 m2 7,5 MFt
Rácalmáson ép. telek 969 m2 4 MFt
Kisapostagon ép. telek 1000 m2 1,8 MFt
Venyimen ép.telek 800 m2 3 MFt
Kulcson ép. telek 678 m2 1,5 MFt
Dújv. ép.telek 859 m2 8,4 MFt

06-30-8678-662
Egyetemhez közeli tetőtéri tégla 10,5 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 12MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház 15MFt
Kertvárosban 2 generációs ház 21MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25 MFt
Rácalmási erdő, 20 000 m2 8 MFt
Perkátán 6 szobás családi ház 27,2 MFt
Táborállásonmodern cs. ház 55MFt
Venyimen 330 m2 cs. ház 47MFt
06-30-8678-641 vagy 0630-867-8661
Mezőfalva Szőlőhegyen
934 m2-es telek kis házzal 990 EFt

06-20-342-0070

LAKÁS

Martinovics utcában 2. emeleti,
felújított, 49m2-es, kétszobás

téglalakás eladó.
Irányára: 10,4 MFt • Érd.: 06-30/181-8942

Dunaújvárosban, Szórád M. úton tégla-
épületben, földszinti, nagy szobás, nagy
konyhás, spájzos lakás eladó. Piactérrel
szemben, gyógyszertár mellett. Érd.:
06-20/611-0768.

Piacnál földszinti amerikai konyhás,
nappali+2félszobás felújított téglalakás
eladó. I.ár:12,9MFt. Tel.:06-30/850-
8000.

Szabadság utcában, III.emeleti, kétszo-
bás, erkélyes lakás eladó. I.ár: 7,99MFt.
Tel.:06-30/850-8000.

FÖLD, KERT

Nagyvenyimen 1800 m2-es bekerített,
megművelt kert a temetőnél (a Felső-
soron) eladó. Érdeklődni:06-30/494-
1019.

ÁLLÁST KERES

Hegesztőmérnöki munkát vállalok IWE
képesítéssel. E-mail.:
iwejob@gmail.com

Alszószentivánon 16 ha-os, több da-
rabból álló szántóföld eladó. I.ár: 1,7
MFt. Tel.:06-30/447-7322.

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

LEGYÉL TE IS RÉSZESE EGY VALÓDI MAGYAR
SIKERTÖRTÉNETNEK!
ÁLLÁSLEHETŐSÉG A BUDAPESTI ÉS A DUNAVARSÁNYI
ÜZEMÜNKBEN EGYARÁNT!
GYERE ÉS DOLGOZZ MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB
MAGYAR TULAJDONÚ ÖNTÖDÉJÉBEN.

KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉGET ÉS
SZÉLESKÖRŰ JUTTATÁSI CSOMAGOT KÍNÁLUNK
MINDENMUNKAVÁLLALÓNKNAK. ALBÉRLET
TÁMOGATÁST ÉS KOMFORTOS MUNKÁSSZÁLLÓ
LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK.

ÖNÉLETRAJZOT A TOBORZAS@FEMALK.HU CÍMRE VÁRJUK

G.E.B.E. Kft. Belföldi- és Nemzetközi Árufuvarozó Kft.

Jelentkezni az allas@gebe.hu
e-mailen vagy postai úton

8000 Székesfehérvár,
Amerikai fasor 3/A-5. címen.

új munkatársak jelentkezését várja
az alábbi pozíciókra:

nemzetközi furgonos
gépjárművezetőket
„B”kat. jogosítvánnyal, tapasztalattal,

belföldes és
nemzetközi
gépkocsivezetőket
„E”kat. jogosítvánnyal, tapasztalattal,

targoncavezetőket
2 vagy 3 műszak vállalással, tapasztalattal.

Jelentkezni az allas@gebe.hu 

G.E.B.E.

Mezőfalva központjában, 50 m2-es
üzlethelyiség eladó megegyezés sze-
rint. Érdeklődni: 06-25-244-114-es
telefonszámon.

AAAVákuum-Klímatechnika Kft.

gépész vagy villamosipari
szakmával rendelkező

munkatársat keres.

JJJeeellleeennntttkkkeeezzznnniii::: hhhééétttkkkööözzznnnaaappp 888-111666 óóórrraaa kkkkkööözzzööötttttt...
Tel.: 25/503-510, e-mail: vakuum@vakuuuumklima.hu

Kossuth L. utcában, földszinti 3szobás
lakás eladó. I.ár: 13,99MFt. Tel.:06-30/
850-8000.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

TELEK

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

Építési (nyeles) telek eladó Nagyvenyi-
men, Csaba utcában. Tel.: 06-30/418-
1182.

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

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

Sifeko Kft. felvesz
acélszerkezeti

lakatosokat, hegesztőket
dunaújvárosi munkavégzésre.
Kiemeltenmagas fizetés.

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

ÜZLET, IRODA

Dunaújvárosban, Verebély úton,
kétszintes, kb. 350 nm-es, épület el-
sősorban varrodának vagy egyéb
könnyűipari tevékenységre kiadó.
Érd.: 06-20/413-7529; facebook:
Aver Hellas KFT

Klimatizált irodahelyiség (35+8m2)
Dunaújvárosban kiadó. Ár megegye-
zés szerint! Tel.: +3625/739-533.

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

Keresek 1-1,5 szobás lakást a belvá-
rosban tulajdonostól saját részre, ma-
gánszemélyként. Tel: 06-20/979-8474.

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

Rómain felújítandó egyszoba +étkezős
5,7MFt. Kétszobás, felújítandó 6,99MFt.
Tel.: 06-30/850-8000.

GARÁZS

Garázs eladó! Rácalmás üzleti központ-
jában nagy 25 m2-es kiváló garázs 163
m2-es telekkel eladó. Villany van! Ár:
2MFt. Tel.: 06-20/4148-795.

Vasmű főkapunál vagy Volán telepen
garázst bérelnék. Tel.: 06-70/9679-053.

Garázst veszek. Tel.: 06-30/691-6487.

ÁLLÁST KÍNÁL

CSALÁDI HÁZ

Nagykarácsonyi 2szobás, nappalis
családi házamat dunaújvárosi lakásra
cserélem, ráfizetek. Tel.:06-30/850-
8000.

Dunaegyházán családi ház eladó. Ér-
deklődni: 06-70/3210-959, 06-20/347-
8270.

Mezőfalván tanya jellegű ház 4000 m2-
es telken, ásott kúttal, villannyal, istálló-
val eladó. Tel.: 06-25/444-484.

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

KIADÓ INGATLAN

Rácalmáson 110 m2-es, 4 hálószobás,
2 fürdőszobás, igényesen kialakított,
berendezett családi ház, garázzsal, 6-8
kocsibeállókkal hosszú távra kiadó.
Számlaképes. Érd.: 06-20/958-9854.

Különlegesen berendezett másfél szo-
bás, amerikai konyhás lakás a belváros-
ban különlegesen igényes, nem do-
hányzó bérlőjét várja. 50eFt+rezsi+két-
havi kaució. Tel.: 06-20/392-9889.

Békében kétszobás, részben bútorozott
lakás eladó, vagy kiadó 60eFt+rezsiért.
Kaució megbeszélés szerint. Tel.: 06-
20/941-8664.

Berendezett egyszobás lakás kizárólag
1 fő részére kiadó. Tel.:06-30/661-
6146.

Férfinak szoba kiadó. Tel.: 06-20/345-
6847.

Dunaújvárosban kétszobás üres lakást
bérelnék. Tel.: 06-70/9679-053.
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Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat több mint 100 éves-,
amagyarországigyár10évesmúltratekintvissza.Autóiparibeszállítókéntdízelmotorokkipufogórendszeréhez
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”,majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: • pontos, precíz munkavégzés • több műszakos
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: • megszakítás nélküli, folyamatos
munkarend: • 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) • 3
nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amitkínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél
távolabb laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.02.09., 14:00 –Dunaújváros,Munkásművelődési Központ, Apáczai Csere Jánosutca 11.
További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi
munkakörbe keresünk
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBAmunkaerőt:

OPERÁTOR
(minimum8 általános)

KARBANTARTÓ
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel,
mechanikai vagy elektronikai)

és

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 távúmunkahely, jómunkakörülmények.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.

Az Ercsiben található, japán tulajdonban lévő autóalkatrész-gyártó
cég, a Musashi Hungary Ipari Kft. az alábbi pozíciókba keres
munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZELŐ
OPERÁTOR ÉS GÉPBEÁLLÍTÓ
(folyamatos és 3 műszakos munkarendben)

AMIT KÍNÁLUNK:
– Versenyképes fizetés
– Teljesítményalapú bónusz
– Cafetéria juttatás
– Kedvezményes meleg étkezés, valamint havi 5000 Ft-os

étel-italautomata kulcs
– Ingyenes buszjárat több településről
– Ingyenes munkaruházat és annak tisztíttatása
– Dolgozói jutalmazások
– Nyáron fagylalt, télen gyümölcs
– Minden hónap második munkanapján fizetés
– Dolgozói kedvezmények (különböző szolgáltatóknál)
– Családi juttatások (iskolakezdési támogatás, mikulás csomag, stb.)
– Céges rendezvények (családi nap, karácsonyi party)

ELVÁRÁSAINK:
– Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás végzettség

vagy hasonló területen szerzett munkatapasztalat
– Sikeres felvételi tesztek
– Terhelhetőség, rugalmasság
– Mérőeszközök használatában való jártasság előny

JELENTKEZÉS:

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

Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.
musashi@musashi.hu
http://www.musashi.hu

Jelentkezni és érdeklődni:
az allas@dlabor.hu címre küldött

önéletrajzzal személyesen a Vasmű tér
1-3. fsz. 17. sz. irodában (Humán Intézet)

munkanapokon 800 és 1100 között

Dunaferr Labor
Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft.
szakembereket keres az alábbi

munkakörökbe:
• Automatizálási mérnök
• Csőszerelő
• Daru lakatos
• Daru villanyszerelő
• Daruvezető
• Darukötöző
• Forgácsoló
• Hegesztő
• Kazánkezelő
• Kormányos
• Kovács
• Lakatos
• Lángvágó
• Meleghengerész
• Öntvénytisztító
• Öntő-formázó
• Segédmunkás
• Segédolvasztár
• Tolatásvezető
(érvényes vizsgával)
• Töltőkocsikezelő
• Üzemmérnök
• Vegyésztechnikus
• Villanyszerelő

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Itt jelentkezhetsz: Szabó Ivett Telefon: +3625511412 e-mail: ivett.szabo@delfortgroup.comwww.delfortgroup.com

Amennyiben a fenti állások felkeltették az érdeklődésedet szakmai önéletrajzod a fizetési igénymegjelölésével
a következő e-mail címre kérjük elküldeni: ivett.szabo@delfortgroup.com.

Évtizedes sikertörténet!
• Cégünk 1962 óta gyárt papírt
Dunaújvárosban, 2006 óta a Delfort
csoport gyáraként üzemelünk
• Osztrák tulajdonú cégcsoportunk
kötelékében az anyaországi két gyár
mellett egy-egy korszerű üzemműködik
Magyarországon, Csehországban,
Finnországban, Vietnamban, az Egyesült
Államokban és Mexikóban

Amit kínálunk:
• Nemzetközi csapat tagja lehetsz – világ-
színvonalú termékekkel és kihívásokkal!
• Stabil alapokon nyugvó, innovatív,
nyitott, és mégis barátságos, családias
közegben dolgozhatsz!
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
• Ingyenes képzési és továbbképzési
lehetőségek
• Támogatott családi programok
• Versenyképes fizetés és juttatási csomag
(bónusz, Cafeteria)

Mit gyártunk?
• A Delfort a speciális papírgyártás
világviszonylatban is ismert és elismert
képviselője
• Minden gyár egy-egy speciális termék-
palettára fókuszál
• A Dunafin az úgynevezett matrica-
hordozó alappapírral látja el – túlzás
nélkül – az egész világot!
• Korszerű technológiai bázison, folyama-
tosan fejlesztve és fejlődve dolgozunk

Az együttműködés
VELED kezdődik!
A speciális és egyedi felhasználású
papírok fejlesztésében élenjáró
cégként különleges termékeket, kitűnő
szolgáltatásokat és személyre szabott
megoldásokat kínálunk. Átlagon felüli
eredményeinket munkatársaink
hatékony együttműködése teszi lehető-
vé; évtizedek óta arra törekszünk, hogy
elősegítsük iparági megrendelőink
sikerét – szerte a világon!

VILLANYSZERELŐ
Feladatok:
• A telephely területén található
kis-, közép- és nagyfeszültségű
berendezések üzemeltetése,
kezelése
• Rendszeres és eseti villamos
diagnosztikai feladatok
ellátása
• Aktív részvétel a tervszerű,
megelőző karbantartás előké-
szítésében és lebonyolításában
• Részvétel a szakmai fejlődést
elősegítő tanfolyamokon
• A felmerült és megoldott prob-
lémák pontos dokumentálása
• Körjáratok elvégzése
• Elkötelezettség a minőségi
munkavégzés iránt
• Társosztályok támogatása

Elvárások:
• Villanyszerelő szakmun-
kás végzettség
• Folyamatos 3 műszakos
munkarendben végzett
munka
• Felhasználói szintű
számítógépes ismeretek
• Csapatszellem és
együttműködési
készség
• Önálló munkavégzésre
is alkalmas, felelősség-
teljes személyiség
• Precíz, pontos munka-
végzés
• Rugalmas hozzáállás
• Terhelhetőség
• Megbízhatóság

Előny:
• Alállomás kezelői
végzettség
• DCS rendszerek
(Honeywell és
PCS7) kezelői
szintű ismerete
• Karbantartási
területen
szerzett szakmai
tapasztalat

Pályakezdők
jelentkezését is
várjuk!

Munkavégzés
helye:
Dunaújváros

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• Gépek és berendezések felügyelete, folyamatos és
stabil üzemeltetés biztosítása
• Felelős a használatra kapott eszközök, szerszámok,
berendezések rendeltetésszerű használatáért
• Elkötelezettség a minőségi munkavégzés iránt
• Társosztályok támogatása
Elvárások:
• Szakmunkás végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Folyamatos 3 műszakos munkarendben végzett
munka
• Terhelhetőség
• Csapatszellem és együttműködési készségek
• Önálló és precíz munkavégzés iránti elkötelezettség
• Rugalmas hozzáállás
• Megbízhatóság

Munkavégzés helye: Dunaújváros

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

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

Az önéletrajzokat amunkakör 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

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

Az ISD Dunaferr Zrt.
Vasútforgalmi Üzemébe keresünk

munkavállalókat

kocsirendező
munkakörbe.

Elvárásaink:
minimum 8 általános iskolai végzettség,

középfokú végzettség előnyt jelent
(előrelépési lehetőség),

orvosi alkalmasság
Amit kínálunk:

165 000 Ft/hó bruttó alapbér,
forgalmi kiképző tanfolyam (8 hét),
12/24-12/48 folytonos munkarend,
étkezési hozzájárulás (6100 Ft/hó),

munkába járás költségtérítése,
védőruha, védőeszköz biztosítása,

forgalmi vizsga utána bruttó alapbér
emelt összegűműszakpótlékkal

(50%) 247 500Ft/hó
Jelentkezni és érdeklődni:

az allas@dlabor.hu címre küldött
önéletrajzzal személyesen a

Vasmű tér 1-3. fsz. 17. sz. irodában
(Humán Intézet) munkanapokon

800 és 1100 között

ADAK
Acélszerkezeti Kft.
munkatársat keres

gyártás
előKészítői
munkakör betöltésére.

A feladat:
hegesztett acélszerkezeti

elemek komplett
gyártástechnológiájának

elkészítése.
Feltételek:

műszaki rajzolvasás
alapfeltétel, műszaki diploma,

számítógépes ismeretek
Előny:

acélszerkezet gyártási
tapasztalat, német

nyelvismeret
A jelentkezéseket a

gyek@dak.hu e-mail címre,
vagy a 2400 Dunaújváros,

Pf. 256 címre kérjük
elküldeni.

gyártás
előKészítői

FERROBETON Zrt.
Dunaújváros, Papírgyári út 18-22.
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

lakatos
Feltétel:

géplakatos, vagy mezőgazdasági
gépszerelő végzettség

villanyszerelő
Feltétel:

villanyszerelő végzettség

Gépkezelő
Előnyt jelent:

nehézgép, emelőgép-kezelő,
építőipari gépkezelő jogosítvány
Jelentkezni: 25/887-066,

gallaine.ildiko@ferrobeton.hu

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Férfi segédmunkásokat
keresünk 12 órás munkarendbe.
Hosszú távúmunkalehetőség!

k i e m e lt b é r e z é s !
Érd: +3670/326-5179
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Spanyol- és angoloktatás minden szin-
ten, szakmai is. Tel.:06-30/7732-432.

Aláírásgyűjtésre
keresek Dunaújvárosban

munkatársakat.
2018. 02. 19-2018. 03. 05-ig.

Bérezés: 300 Ft/aláírás.
Jelentkezésed várom:+36-70/632-0533

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.

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

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

Férfi segédmunkásokat

06-70/605-3005

Férfi segédmunkásokat
keresünk 12 órás munkarendbe. Hosszú
távúmunkalehetőség! Heti fizetés!

06-70/605-3005

Perkátai vendéglátóipari egységbe
pultoslányt keresünk. Tel.: 06-30/
474-5499.

Dunaújvárosi könyvelő irodába
gyakorlattal rendelkező

mérlegképes könyvelő
munkatársat keresek, bér munkaügyben

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

Matek korrepetálást vállalok 5. osztály-
tól érettségiig, Rácalmáson. Érd.: 06-30/
330-2573.

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.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

ADunagép ZRt.
műhelymunkára keres dolgozót.

Előnyt jelentenek az alábbi végzettségek:
• autószerelő
• daruszerelő
• gép-, vagy
karosszérialakatos.

Fényképes
önéletrajzokat az

allas@dunagep.hu-ra
várjuk!

Pest megyében, élelmiszer
feldolgozó üzembe keresünk

gépkezelő, délutános áru
összekészítő és éjszakás

anyagmozgató munkatársat.
Ingyenes szálláslehetőség

megoldható!

capriovus@capriovus.hu
+36 24 418 296

Munkalehetőség!

SZERKEZETGYÁRTÁSHOZ

LAKATOSOKAT,
GÉPLAKATOSOKAT,
GÉPÉSZTECHNIKUSOKAT
KERESÜNK DUNAÚJVÁROSI

MUNKAHELYRE.

06 (30) 99-37-176

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.

Dunaújvárosi
újonnan nyíló étterembe
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

SZAKÁCSOT
FELSZOLGÁLÓT, ill.
KONYHAI KISEGÍTŐT
keresünk,márciusi kezdéssel!

Jelentkezni:
makszembistro@gmail.com

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

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 190 000 Ft/hó,
LÁNGVÁGÓ 220 000 Ft/hó,

VAGONTAKARÍTÓ 140 000 Ft/hó és
(+E kat. GKJ kártyával rendelkező)

GÉPKOCSIVEZETŐ 250 000 Ft/hó
Bérezés:

alapbér +műszak pótlék + egyéb juttatások
Érdeklődni a +36/30-791 4356

telefonszámon lehet munkaidőben

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

Kőművest és
segédmunKást

KereseK
dunaújvárosi

építőipari munkára.
Akár heti fizetéssel.
Tel.: 06-30/9709-629

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

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

Szoft-Ferr Kft.
Dunaújváros, Papírgyári út 24.
alatti telephelyére munkavállalókat keres

az alábbi munkakörökbe:

környezetvédelmi
asszisztens„B”kategóriás
jogosítvánnyal, lángvágó

OKJ-s vizsgával.
Bérezés: alapbér+juttatások.

Érdeklődni: 30/9504-413

A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

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

OKTATÁS

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.

Dunaföldvári cég keres

nemzetközi
gépjárművezetőket
új nyerges ponyvás szerelvényekre. C+E,
GKI kártya, digit. sofőrkártya szükséges.
15-17 nap munka után 3-5 nap pihenő
itthon. 21000 HUF napidíjas bérezés,

megbeszélt időben történő hazaérkezés.

Jelentkezni:
Farkas László, 06-70-908-9922

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).

Székesfehérvári Kft keres munka-
társat tüzeléstechnikai szervízmű-
szerész munkakörben. Elvárások:
legalább középfokú végzettség. El-
őny: szakirányú képesítés és gyakor-
lat. Jelentkezni lehet e-mailben
a szfvarhirdetes@gmail.com címre
szakmai önéletrajzzal.

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

Önállóan dolgozni tudó
szerkezetlakatost

keresünk heti fizetéssel.
Hosszú távú munkalehetőség!

Jogosítvány előny.
Tel.: 0630/7853244

Dunaújvárosi telephellyel
rendelkező építőipari cég

segédmunkásokat keres.
Érdeklődni: munkanapokon
7-15 óráig a 30/830-9173

telefonszámon lehet.

Betanított munkára keresünk női, férfi
dolgozókat Sopron és Győr környékére.
Jó fizetés, szállás, juttatások, munkába
járás biztosított. Jelentkezni: +36-30/
709-3150-es telefonszámon.

Építőipari dolgozókat keresünk főképp
mélyépítési feladatokra. Folyamatos be-
jelentett munkakör. Érdeklődni: 06-20/
261-1786.

Építőipari munkára, hosszútávra, beta-
nított munkatársat keresek. Érdeklődni:
06-30/204-5456, hétköznap 16 óra
után.

Józan életű szobafestő-mázolókat
azonnali kezdéssel felveszek. „B” kate-
góriás jogosítvány előny, de nem felté-
tel. Heti fizetés! Tel.: 06-30/246-0237.

A Dutex Kft. (patyolat) karbantartót la-
katos végzettséggel keres. Jelentkezni
személyesen: 8-12 óráig (Dunaújváros,
Gutenberg köz 2.)

Keresünk összeszerelő munkára mun-
katársakat Dunaújvárosba. Fizetés: net-
tó 800 Ft+pótlékok. Tel.: 06-20/217-
9979, szervezes@biztoskesz.hu

Dunaújvárosi Hírlap terjesztésére mun-
katársat keresünk Dunaújváros területé-
re! Kora reggeli munkavégzés. Érd.: 06-
20/591-5980.

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.

Tehergépkocsi szerelésben jártas
autószerelőt keresünk. Tel.: 06-20/
9269-618.

Gépkezelői munkakörbe keresünk
munkatársat. Kiemelt bérezés! Heti fi-
zetés! innobuildkft@gmail.com

Megbízható bejárónőt keresek heti 2*5
óra alkalomra. Érdeklődni: +3630/
9475-760.

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

Éjszakai bárba munkatársakat kere-
sünk. Tel.: 06-30/604-5456.

Dunaújvárosi munkára villanyszerelő-
ket keresek. Érd.: 06-30/254-9206.

Hosszú távra azonnali kezdéssel kőmű-
vesek keresünk. Tel.: 06-30/270-9868.

Vidéki virágbolt szezonális munkára vi-
rágkötőt keres. Tel.: 06-30/750-3491.

Festőt, festő segédmunkást keresek.
Tel.:06-30/9943-403.

Utcára nyíló belvárosi szalonba fodrászt
keresek. Tel.: 06-20/9809-549.
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Teljes körű lakásfelújíTás!
Szobafestés, mázolás, tapétázás,

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

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

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

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

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

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

Ereszcsatorna készítést, kőműves
munkát, festést és tetőjavítást válla-
lunk rövid határidővel hétvégén is.
Tel.: 06-70/227-6273, 06-30/735-
0746.

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

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

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

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

Hagymakrémle-
ves, mini croissant
Nyírségi
gombócleves
Túrós csusza

Sóskamártás, főtt
tojás, főtt burgonya
Rántott sertéssze-
let, petr. burgonya
Juhtúróval töltött
gomba, párolt rizs
Eszterházy sertés-
ragu, tészta
Tarhonyáshús

450

565

750

695

885

760

825

785

420

555

750

775

905

935

915

785

420

555

750

790

905

750

915

845

420

565

805

765

875

935

965

855

420

555

715

775

870

1015

82000

75000

Zöldborsóleves

Legényfogó leves

Rizsfelfújt

Burgonyafőzelék,
sült kolbász
Párizsi csirkemell,
petr. burgonya
Rántott sajt,
rizs, tartár
Csiki aprópecsenye,
tarhonya
Csőbensült csir-
kemell karfiollal

Fejtett
bableves
Tárkonyos
csirkeraguleves
Tojásos galuska

Vegyes gyümölcs-
mártás, dara főtt hús
Rántott pulykamell ,
petr. burgonya
Cukkinis paradicso-
mos penne
Bakonyi sertésragu,
tészta
Pacalpörkölt,
főtt burgonya

Sárgaborsóleves

Marha húsleves

Stíriai metélt

Kelkáposzta főzelék,
vagdalt
Rántott csirkecomb, wok
zöldségkeverék, rizs
Harcsapaprikás ,
galuska
Brassói aprópe-
csenye
Baconos sült cs.mell pirí-
tott gombával sajt, rizs

Csontleves
eperlevéllel
Lencseleves
virslivel
Mákos guba

Zöldborsó főzelék,
rántott sajt
Aszalt szilvával töl-
tött pulykamell, rizs
Rántott hal, majoné-
zes burgonya
Székelykáposzta

Resztelt sertésmáj,
főtt burgonya

2018. 06. hét
02. 05.-02. 09.

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

Szőlőmetszést, fakivágást, régi műkő-
sír tisztítást vállalok. Tel.: 06-20/2500-
362.

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

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

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

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

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

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.

Lomtalanítást vállalok, használt cikk
felvásárlás. Érd.: 06-30/680-6977.

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

Jóslás, átokrakás, rontáslevétel. Tel.:
06-30/920-2571.

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

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

RÉSZLET FIZETÉS!

Targonca-, földmunkagép, és
emelőgépkezelő OKJ-s tanfolyamok
indulnak Dunaújvárosban!

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

TÁRSAT KERES

35 éves, igényes, egyedülálló nő igé-
nyes társát keresi. Tel.: 06-70/281-
7387.

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Redőny akció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció február 1-28-ig tart.)

06-30/295-6555

ASZTALOS JAVÍTÁSOK!
Zárcsere, ajtó-ablak szigetelés, javítás.

Hőszigetelő üveg beépítés.
Konyhabútor gyártás, javítás.

Gázszellőző kivágás.
06-30/355-7590

06-20-9-732-172

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

ÁLLAT

ZársZerelés, javítás,
hevederZárak!

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

Hízok eladók. Érd.: 06-30/538-3922.Hízok eladók. Érd.: 06-30/538-3922.
redőny
javítás, eladás. Hétvégén is.
06-30/332-6346

Költöztetés
06-30/877-0488

Könyvelés
06-30/662-3525

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

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

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

Gurtni csere, új redőny készítése, fa-
redőny javít. Tel.: 06-30/735-0746,
06-70/227-6273

GÉP, SZERSZÁM

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

Cser: 316 000 Ft/m
Akác: 317 000 Ft/m

AKÁC ÉS CSER
TŰZIFA RENDELHETŐ
konyhakészre vágva,

3ömlesztve, m -ben.
3(1m = m x m x m)

Tel.: 06-20/619-6340

Ingyenes házhoz szállítás!
Cser: 18 000 Ft/m3

Akác: 18 000 Ft/m3

BOLHAPIAC

Schimano pecabot orsóval 14eFt, póker
készlet fém táskában 5eFt, Bosh ma-
gasnyomású autómosó (bontatlan)
35eFt, gyári Ford rádiós magnó 5500F.
Quecha sátor 3eFt. Tel.: 06-70/391-
4151.

Domyos VM120 szobakerékpár 20eFt-
ért eladó. Tel.: 06-20/582-2057.

EGÉSZSÉGÜGY

Urológiai magánrendelés
Dr. Veszprémi Tibor

Bejelentkezés: 06-30/990-3643

GONDVISELÉS

Ápolást éjszaka is vállalok szakápoló-
ként. Tel.: 06-70/41-44259.

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

VEGYES

SZOLGÁLTATÁS

Költöztetés
akár lomtalanítással.

HázHozszállítás
(áru szállítás),

23m3-es raktér
Kedvező árakon!

06-70/233-0487
Nytsz: 52138883

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

Dunaújvárosban disznó trágya eladó
vagy ingyen elvihető. Tel.: 06-30/592-
3617.

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

Asztalos műhely gépei, szerszámai ela-
dók. I.ár: 320.000Ft. Érd.: 06-20/918-
8116.

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

Amway termékek ingyenes házhozszál-
lítással, pénzvisszafizetési garanciával.
Tel.: 06-30/675-1555.

Tűzifa 02.15. tölgy 10000 Ft/m3-től +
kuglizás szállítás. Tel.: 06-30/668-1375.

,,GYÖNGY
,,
ÜVEGEZÉS

KÉPKERETEZÉS
30/253-6054
25/412-415

Béke tér 3. (Depo udvar)


5 db fehér beltéri ajtó tokkal együtt ela-
dó. Tel.: 06-30/4063-930.

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

Tel.: 06-70/667-3958

Háziszalámi és hízó eladó. Tel.: 06-70/
633-5050.

Víz-, gáz- fűtés-
szerelés.

tel.: 06-70-647-1192

Gépi földmunka:

Tel.: +36-20/9383-564

Gépi földmunka:

Tel.: +36-20/9383-564

Gépi földmunka!
Tereprendezés, parkoló készítés,
kocsibeálló kivitelezése, alapozás

és egyéb komplex földmunka.
Tel.: +36-20/9383-564

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek karbantartása
tisztítása, bevizsgálása.

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

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

Manikűr-pedikűr, géllakkozás. 500 Ft
kedvezmény nyugdíjasoknak! Tel.: 06-
30/8686-440.

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

SMINKTETOVÁLÁS
porhatású,
satíros
technikával:
23 000 Ft

Farkas Zsuzsanna: 06-30/715-4425
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Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

✓ soha többé ajtófestés
✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt
✓ bontás helyett új, modern felület
✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ saját gyártású minőségi alapanyagok  

A bontás nélküli megoldás: PORTAS-
korszerűsítés az Ön egyedi kívánságai 
szerint a kívánt dekorral. A berendezés-
hez illő megfelelő modellel a  különle-
ges igényeknek is megfelelünk.

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

Mintaasztalos K�  
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros • Gyalus Gyula u. 111
www.portas.co.hu

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

  soha többé ajtófestés
  törmelék nélkül akár egy nap alatt
  bontás helyett új, modern felület
  könnyű ápolás, ütés- és kopásálló
  a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
 saját gyártású minoségi alapanyagok
Gyors, tiszta, tartós és stílusos

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

Mintaasztalos Kft 
PORTAS-szaküzem 
XXXX Mintaváros
Gyalus Gyula u. 111     www.portas.co.hu

✓ bontás, piszok és törmelék nélkül
✓ soha többé ajtókat festeni
✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
✓ több mint 1000 modell 

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

b Helyszín
b  Esküvői ruha
b  Menyasszonyi 

ruhabemutató
b Dekoráció
b Virág
b Ékszer
b Vendéglátó egység
b Cukrászat
b Gépjárműbérlés
b Anyakönyvvezető

b  Vőfély, 
ceremóniamester

b Esküvői tánc
b Dj, zenekar
b Fodrászat
b Kozmetika, smink
b Manikűr, műköröm
b Esküvői meghívó
b Fotós, videós
b Ötvös
b Gravírozás

MinDEn 
EGy HElyEn!

22 éves szakmai tapasztalat.

Acéltér Kft.
nehéz fizikai munkára keres

segédmunkást
tel.: 06-25/503-930

Acéltér Kft.
nehéz fizikai munkára keres

segédmunkást
tel.: 06-25/503-930

Tudja, hogy Önnek kell gondoskodnia  
már most nyugdíjas évei  

anyagi biztonságáról?
E célú megtakarításait is kedvezményekkel 

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

Szeretne egy több mint 70 éves 

múlttal rendelkező cég tagja lenni?

Szeretne minőségi, természetes 

alapanyagú termékeket forgalmazni?

Csatlakozzon a  
franchise rendszeréhez!

Azonnal átvehető üzleteink az alábbi városokban:

BUDAPEST, DUNAÚJVÁROS, GYŐR, 

PÉCS, SOPRON, SZEGED, VESZPRÉM
Információ: Hencz Emőke, Benyovics Tímea 
hencz.emoke@herbaria.hu, 06-20/486-3357 

benyovics.timea@herbaria.hu, 06-30/345-8126

Országosan keressük új Franchise Partnereinket!
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