
d u n aú j vá r o s  é s  kö r n y é k e  2018.   március  9. ,  XvII/10.

Állás-
hirdetések
a 10., 11., 12., 13. és 16. 
oldalon.

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

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

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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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      

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 igazgatók
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: DMH Magyarország Kft.

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!

Aktuális
Szent József, az ács
A katolikus hagyományban József a munkások, a kádárok, a kocsigyártók, a tímárok, a 
jegyesek, az ifjú házasok, a haldoklók védőszentje. Ünnepnapja: március 19. Sándor, József, 
Benedek meghozzák a meleget. Szent József napjára megjönnek a fecskék és a gólyák. Ha 
piszkos a gólyák tolla, jó lesz a termés, ha szép fehér, akkor szűk esztendő várható. 

jához mentünk, amely a leg-
közelebb volt hozzánk, s a 12 
pontot és a Nemzeti dalt rög-
tön nyomni kezdték. Délfe-
lé elkészültek a nyomtatvá-
nyok, s ezrenként osztották 
szét a nép között, mely azo-
kat részeg örömmel kapkod-

ta. Délután három órára gyű-
lést hirdettünk a múzeum 
terére, s a sokaság eloszlott. 
A szakadó eső dacára mint-
egy 10000 ember gyűlt össze 
a múzeum elé, onnan a város-
házához mentünk. A tanácste-
rem megnyílt, s megtelt nép-
pel. Rövid tanácskozás után a 
polgármester aláírta a 12 pon-
tot. Óriási lelkesedés tört ki!... 
- Budára! Budára! Nyittassuk 
meg Táncsics börtönét! Ezek 
voltak a nép leginkább és leg-
többször hallható kiáltásai. A 
választmány legalább húsz-
ezer ember kíséretében föl-
ment Budára a helytartó 
tanácshoz és előadta kívánata-
it. A nagyméltóságú helytartó 
tanács sápadt vala és reszket-
ni méltóztatott, s öt percnyi 

A hagyományoknak meg-
felelően 2018. március 15-én 
Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata is 
megemlékezik az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
évfordulóján.

A városi rendezvény márci-
us 15-én, csütörtökön 9 órakor 
kezdődik a ’48-as Emlékműnél.

A Himnuszt követően a 
Dunaújvárosi Vasas Tánc-
együttes felnőtt csoportjá-
nak ünnepi műsorát láthat-

ja a közönség (Narrátor: Far-
kas Erik színművész, koreo-
gráfus: Szőke Genovéva és 
Suplicz Mihály).

Ezt követően Dr. Galambos 
Dénes országgyűlési képvise-
lő úr mond ünnepi beszédet, 
majd a város vezetői, pártok, 
társadalmi szervezetek, vala-
mint a városi intézmények 
vezetői helyezik el emlékező 
koszorúikat.

Az ünnep zárásaként fel-
csendül a Szózat.

1848. március 15. eseményei
Részlet Petőfi Sándor naplójából

Ünnepi megemlékezés 
Dunaújvárosban

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TV, INTERNET, TELEFON
•  Kiváló digitális kép- és 

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

lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben!
Szolgáltatások havi 1490 Ft-tól!

 Ingyenes szerelés!
Szerződéskötés:

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

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

„A Pilvax kávéházban azt 
határoztuk, hogy sorra jár-
juk az egyetemi ifjúságot. 
Először az orvosokhoz men-
tünk. Szakadt az eső, amint 
az utcára léptünk, s ez egész 
késő estig tartott, de a lelke-
sedés olyan, mint a görögtűz: 
a víz nem olthatja el. Az orvo-
soktól a mérnökökhöz, majd 
a jogászokhoz vonult a szám-
ban és lelkesedésben egy-
aránt percenként növekedő 
sereg. Jókai fölolvasta a fel-
hívást és a 12 pontot, s énve-
lem elszavaltatták a „Nemzeti-
dal” -t. Mindkettőt kitörő lel-
kesedéssel fogadták, s a ref-
rénben előjövő „esküszünk”-
öt mindannyiszor visszahar-
sogta az egész sereg, mely a 
téren állt. Landerer nyomdá-

tanácskozás után mindenbe 
beleegyezett. A katonaságnak 
kiadatott a tétlenségi rendelet, 
a cenzúra eltöröltetett, Tán-
csics börtönajtaja megnyílt. 
A rab írót diadallal hozta át a 
töméntelen sokaság Pestre. Ez 
volt március 15-e. Eredményei 
olyanok, melyek e napot örök-
re nevezetessé teszik a magyar 
történelemben.”  
(Forrás: tortenelemklub.com)

Matekórán...
- Gyerekek, ha egy almát 
nyolcadokra vágok, majd 
megfelezem, ki tudja meg-
mondani mit kapok?
Pistike jelentkezik:
- Tizenhatodokat.
- És ha újra megfelezem?
- Harminckettedeket.
- Nagyszerű! És ha azt is 
megfelezem?
- Almapürét...

HUMOR
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Mindenki nagyon jól tud rajzolni,  
csak nem tud róla!

jobb agyféltekés holisztikus rajztanfolyaM
önnek szól: ha nem hiszi, hogy 4 nap alatt megtanul portrét rajzolni. Előző 
tanfolyamok referencia képei megtekinthetők a: www.eversmile.hu oldalon!

A következő tanfolyam időpontja: 

2018.  március  15-16-17-18.
Karádi Tamás tradicionális reiki mester, jobb agyféltekés rajzoktató

0 6  3 0  9 5 9  6 3 0 8

2+1 
apróhirdetési akció!

2018. március 12-én és 13-án,  
hétfőn és kedden két hirdetés áráért hármat adunk!*

Az akció részleteiről tájékozódjon szerkesztőségünkben (Dunaújváros, Vasmű út 35.)
*Az akció kizárólag lakossági apróhirdetésekre vonatkozik.

Kedves Hirdetőink!
Március 15-ei munkaszüneti nap miatt  

a 11. héten az apróhirdetések feladásának határideje: 
március 12. kedd, 15.30 óra. 

Megértésüket köszönjük!

Dunaújvárosi Szuperinfó Szerkesztősége

Miskolczi Miklós:

MI DUNAÚJVÁROSIAK
PORTRÉK a Facebookról II.

című könyve.

Dedikált példányok  
korlátozott számban 
megvásárolhatók
a Szuperinfó szerkesztőségében.
Dunaújváros, Vasmű út 35.

Ára: 800 Ft/db

K
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Időszaki kiállítás (2. emeleti 
kiállítóterem):
„élet és halál egy bronzko-
ri településen” című régésze-
ti kiállítás március 18-ig látogat-
ható. 
Március hónap műtárgya - 
karIkás osTor

 
Húsvéti készülődés
Márc. 24.14:00-18:00

KORTÁRS MŰVÉSZETI INTÉZET
(Dújv., Vasmű út 12.)
kÍsérLeTek és ILLúZIÓk - 
vachter jános kiállítása
Megtekinthető: március 24-ig.

jÓnás MerÜLéseI - BorGÓ 
kiállítása
Megtekinthető: március 24-ig.

jónás merülései - BorGÓ tárlat-
vezetése 
Márc. 13. 17:00

BARTÓK AULAGALÉRIA
(Dújv. Bartók B. tér 1.)
ZI - ZI – várnai ágnes és várnai 
Gyula kiállítása
Megtekinthető: márc. 26-ig

LORÁNTFFY GALÉRIA 
(Dújv., Radnóti u. 6.)

 
3 GráCIa - Cseppen alexa Hor-
tenzia, Fábián viktória Berna-
dett és Patakfalvi-vígh kincső 
kiállítása
Megtekinthető: ápr. 6-ig

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 9.)
BáLInT áGnes - vándorkiállítás 
és interaktív foglalkozás a Gyer-
mekkönyvtárban 
(Csoportok bejelentkezése: 
25-423-972)
Márc. 20. és ápr. 21 között

MUNKÁSMŰVELŐDÉSI 
KOZPONT
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 11.)
CsIPkenosZTaLGIa – 
Bankovics Péterné kiállítása
Megnyitó: márc. 12. 17:00
Látogatható: március hónapban

EVANGÉLIKUS TWMPLOM
(Dújv.,Szilágyi E. u. 34.)

BarCsay sTúdIÓ kiállítása
Megtekinthető: márc. 14-ig

Egyéb
kikapcsolódás
JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 9.)
HeLyIsMereTI kvÍZ hónapról 
hónapra (elérhető: jakd.hu)
A februári hónap témája: a múze-
um. Beküldési határidő: 2018. 
március 15.

InTerakTÍv FoGLaLkoZás álta-
lános iskolásoknak a Gyermek-
könyvtárban! (előzetes bejelentke-
zéssel)Választható témák: Ki is volt 
Hunyadi Mátyás? - Mi az a rene-
szánsz? – Feketesereg - Címerek 
és zászlók - Bibliotheca Corviniana 
- Kódexmásolás: scriptor, illumi-
nátor, miniátor - Csapatmunka 
(könyvkeresés, címerszínezés, szó-
magyarázat, képkirakó)
a Cimbora klub vendége: BerG 
judIT (Alma-vetélkedő ered-
ményhirdetése)
Bejelentkezés: 25-423-952
Márc. 21. 14:00

Ünnepeld meg velünk te is a víz 
világnapját! – mesedélután
Márc. 22. 15:00

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

Wass aLBerT emlékest – 
könyvbemutató
Márc. 19. 17:00
BÓdy GáBor FILMkLuB
BIZaLoM
Márc. 13. 17::00

SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA
(Dújv., Bartók  B. u. 6/A)
II. dunaújvárosI FaFúvÓs 
TaLáLkoZÓ
Márc. 10. 10:00

 

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

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

 
kárMen – táncjáték
Márc. 9. 19:00

 

Márai sándor: judIT - asszony-
mese egy részben
Márc. 10. 19:00

 

aZ ÜveGCIPŐ - vígjáték
Márc. 14. 19:00

LéLekHaranG.- dráma
Márc. 16. 19:00, 19. 13:00 és 19:00, 
28. 19:00
TOLDI - musical
Márc. 23. 19:00, 26. 15:00, 29. 
19:00

vaLaHoL eurÓPáBan – musi-
cal
Márc. 27. 19:00

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. 
Március 10-én, szombaton 8-14 
óráig nyitva, március 15-16-án 
zárva.
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

BARACS – FALUHÁZ
Ünnepi megemlékezés az 1848-
49-es forradalom és szabad-
ságharc 170. évfordulója alkal-
mából
Márc. 15. 17:00
 

arany jános: a BajusZ – bohó-
zat
Márc. 23. 18:00

RÁCALMÁS – MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR
Ünnepi program az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója alkalmából
Márc. 14. 15:00

HúsvéTI kéZMŰves jáTsZÓ-
HáZ
Márc. 29. 9:00-12:00

RÁCALMÁS – JANKOVICH-KÚRIA
 

vI. ráCaLMásI PassIÓ eLŐ-
adás ökuMenukIs áHÍTaTTaL
Márc. 25. 15:00

 

karinthy Ferenc: dunakanyar 
(a Rácalmási Játékszínkör elő-
adása)
Márc. 27. 18:00

KECSKEMÉT - CIFRAPALOTA 
(Rákóczi út 1.)
 

a IX. korTárs keresZTény 
IkonoGráFIaI BIennáLé 
keretében a HéT FŐBŰn – 
HIeronyMus BosCH nyoMá-
Ban címmel rendezett országos 
kortárs képző- és iparművészeti 
kiállításon Móder Rezső (Dunaúj-
város) és Páhi Péter (Kulcs) alkotá-
sai is szerepelnek.
Megnyitó: márc. 10. 11:00
Látogatható: május 27-ig

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

12 katona - 2d
Márc. 9. 16:15 és 20:15, 10. 15:15 
és 20:15, 11., 12., 13. 16:15 és 
20:15, 14. 15:45 és 20:15

Bosszúvágy - 2d
Márc. 9. 18:30, 10. 17:30, 11., 12., 
13. 18:30, 14. 21:00

Hívatlanok 2 - éjjeli préda - 2d
Márc. 9., 10., 11., 12., 13. 20:30

Lady Bird - 2d
Márc. 9., 10., 11., 12., 13., 14. 16:30
 

vándorszínészek - 2d 
Márc. 9., 10., 11., 12., 13., 14. 18:15
Matiné
 

Tad, az utolsó felfedező - 3d
Márc.11. 10:00
Tad, az utolsó felfedező - 2d
Márc. 11. 15:10

Ajánló
Borgó (dr. György István Csaba) festő-, grafikusművész
E mostani kiállításom kimondottan a triptichonjaimról szól. A triptichont nagyon komoly 
műfajnak tartom. Végigtanulmányoztam a művészettörténet ilyen alkotásait, és úgy 
vélem, hogy a triptichonok mind ugyanolyan szabályok szerint születtek, bármilyen törté-
neti korról is legyen szó. (Borgó tárlatvezetése márc. 13-án 17 órakor - KMI Dunaújváros)
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Életmód

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

A dharma (szanszkrit) töve 
dhri, ebből a tőből kép-
zett dharma jelentése: 
tart, fenntart, hordoz. (páli: 
dhamma). A szanszkrit sza-
vak többárnyalatú jelenté-
séhez híven jelölheti még 
a következőket is: törvény, 
vallás, igazság, köteles-
ség, tan, lényeg, alapelv. A 
Buddhánál ezen felül kifeje-
zi a valóságot, a világ rend-
jét, a minőséget, tulajdon-
ságot, értéket, eszméket és 
elveket. A buddhista felfo-
gás a dharma szó többes 
számának is árnyalt jelen-
tést tulajdonít: az egyedileg 
elkülönült jelenségek soka-
ságát fejezi ki, a tapaszta-
lás tényeit, eseményeket, 
késztetettségüket. (részlet: 
https://hu.wikipedia.org/
wiki/Dharma)

ORVOSI ÜGYELET

MIT jELENT?

 A virágminta már 
korábban hódító útjá-
ra indult, viszont 
eddig egészen vissza-
fogottan jelent meg 
a ruhákon. Most az 
egész öltözék virágba 
borulhat!

 2018 színe egyértelmű-
en a levendula lesz. Az első 
tavaszi ruhadarabot ebben 
a színben ajánlatos válasz-
tani! A világos bőrűek, egy 
élénk színű rúzzsal tudják 

ellensúlyozni a levendula 
enyhén sápasztó hatását.
 (Forrás: cosmopolitan.hu)

Divattrend 2018-ban

Enyhe égési sérülések
Mindenkivel megesik olykor, hogy hozzáér a forró láboshoz, tepsihez. Ez 
esetben először engedjen hideg vizet a sérült felületre, majd finoman itassa 
szárazra a bőrt, és kenjen rá vékony rétegben fogkrémet. A fájdalom hamar 
enyhülni fog.

MEDI FIX
Korzet Kft. www.korzet.hu

• 2400 Dunaújváros, Vasmű utca 10. 
   (Fehér rendelőben)
   tel: 0625 281 390 

email: marcsi.korzet@gmail.com

Gyógyászati segédeszközök gyártása és 
forgalmazása:

• sportgyógyászati termékek
• egészségmegőrző termékek
• rehabilitációs eszközök
• Salus® gyereklábbelik
• mágneses termékek

kedvezmény a hirdetés 
felmutatójának a Salus 
gyermeklábbelikre.10%

Ülő munkát végez?  Fáj a háta?
Várom a masszázsasztalomon!
06-20/258-9304

www.mezesmasszazs.ucoz.hu

Márc. 9. péntek 
Táncsics M. u. 6/B  
Zöldkereszt Gyógyszertár 
25/413-803 
Márc. 10. szombat 
Váci M. u. 8. Római Patika 
25/423-669
Márc. 11. vasárnap 
Szórád M. u. 6/A Piaci Gyógy-
szertár 25/504-160 
Márc. 12. hétfő 
Vasmű Út 33/A Vasmű úti 
Őspatika 25/410-100 
Márc. 13. kedd 
Tesco Aranyvölgyi u. 6. 
Tesco-Patikaplus Gyógyszer-
tár 25/500-520 
Márc. 14. szerda 
Interspar Béke körút 1. Béke 
Gyógyszertár 25/500-012
Márc. 15. csütörtök 
Vasmű Út 10. Szent Pantale-
on Gyógyszertár 25/550-373 
Márc. 16. péntek 
Hajnal u. 4. Medicina Gyógy-
szertár 25/412-113  

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

Márc. 10. szombat
Dunaújváros, Vasmű út 10. 
25/550-416
Márc. 11. vasárnap
Dunaújváros, Vasmű út 10. 
25/550-418
Az ügyelet ideje 7-13 óráig 
tart a helyszínen megjelölt 
időpontokban.

FOGÁSZATI ÜGYELET

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

Márc. 13. kedd
Dunaújváros, MMK,  
Apáczai Cs. J. u. 11.  
15.00 – 18.00

Márc. 13. kedd
Iváncsa, Faluház,  
Arany J. u. 2.  
13.30 – 17.30

VÉRADÁS

A Dharma Jóga Stúdió új tanfolyamokat indít:
Jóga teljesen kezdőknek: 

k-cs 16.00-17.00, k-cs 18.30-20.00

Pilates teljesen kezdőknek: 
h-sz 16.00-17.00, h-sz 17.15-18.20

Jóga gyerekeknek: 
péntek 16.00-17.00

Jóga kismamáknak: 
csütörtök 9.15-10.45

Jelentkezni a 0620-5292934-es telefonszámon lehet

A Dharma Jóga Stúdió új tanfolyamokat indít:
Jóga teljesen kezdőknek: 

k-cs 16.00-17.00, k-cs 18.30-20.00

Pilates teljesen kezdőknek: 
h-sz 16.00-17.00, h-sz 17.15-18.20

Jóga gyerekeknek: 
péntek 16.00-17.00

Jóga kismamáknak: 
csütörtök 9.15-10.45

Jelentkezni a 0620-5292934-es telefonszámon lehet

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 !
Különleges ajánlatunk  

a hosszú hétvégére:

Női és férfi 
fürdőruhák  
már mosT kaphaTók!

Tekintse meg  
tavaszi kínálatunkat 
a földszinti és emeleti 
osztályunkon!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

Különleges ajánlatunk a hosszú 
hétvégére:
Női és férfi fürdőruhák már 
mosT kaphaTók!
Tekintse meg tavaszi kínálatunkat a 
földszinti és emeleti osztályunkon!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
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Otthon

Villamos anyagok nagy- és kiskereskedelme

A VÁROS LEGFÉNYESEBB PONTJA

Sokéves szakmai tapasztalatunknak és dinamikus fejlődésünknek köszönhetően a 
piac meghatározó szereplőivé váltunk Dunaújváros és annak vonzáskörzetében. 
Vevőinket magas színvonalon, gyorsan és megfelelő szaktanácsadással szolgáljuk ki.

Molker Elektro Kft.  2400 Dunaújváros, Verebély út 8. +36 25 501-840 molker.hu

Látogassa meg

új honlapunkat:

molker.hu

Kezdődik a klíma szezon!
Bemutató termünkben 15 féle klímából választhat!

Kiemelt aKciónK:
2,6 kw-os, hűtő+fűtő, inverteres klíma,

„A++” energia 
osztály, (Midea, MDV),  

3 méteren belüli 
csövezéssel felszerelve

170 000 Ft  
 hitelre 5445 Ft/36 hó

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!!!

Az
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klímacentrum
Óriási          hitel akciÓ!!! (március 18-tól a készlet erejéig)

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

inverteres A/A hűtő+fűtő klíma, 2 év garanciával,  
szereléssel (3 méteren belüli csövezéssel),  

beüzemeléssel 199.900 Ft helyett 179.900 Ft!!!!  
0 Ft befizetéssel 5763 Ft/36 hó!!!!!!!!!!!!

Fisher inverteres klímák, asztma- és pollen szűrővel,  

6 év garanciával akciós árakon!!!!!

114.900 Ft   
0 Ft befizetéssel  
3683 Ft/ 36 hó!!!

Panel lakásba, 3 szárnyú 
nyíló+nyíló+bukónyíló  
ablak, párkányokkal,  
munkadíjjal, REDŐNNYEL 

 Biztonsági  
acél ajtók 

 
(bontás, 

beépítés, sitt 
elszállítás),  

2 zár, kőzetgyapot 
szigetelés,  

MABISZ igazolás 
94 900 Ft, 

 hitelre 
3039 Ft/36 hó

Panel aBlak 

(1500x2100 mm, 
nyíló, nyíló + 
bukónyíló),  

teljes kivitelezéssel,  
sitt elszállítással 

109 900 Ft, 
  hitelre 
3520 Ft/36 hó

5é  v
garanciával

tavaszi Bútorvásár
Dunaújváros, Bartók Béla tér 8.  
Telefon: (25) 431-331,  
Nyitva: h-p 9-17.30, szo.: 8.30-12.00

p e t r a b u t o r d i s z k o n t o k . h u

 EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALJUK!
 Részletek az üzletben!

HITEL akár 0% befizetéssel.*
*Részletek az üzletben.

Golden sor 360 cm
141.700 Ft   134.900 Ft

Camilla gardrób (2m) 
96.800 Ft   89.900 Ft

Szivacsos franciaágy 160x200  
59.200 Ft  55.200 Ft 

Maxim Plus sor 300 cm.  
95.500 Ft   85.500 Ft Sophia étkező 

(6 személyes) 
122.800 Ft  

105.600 Ft

Olivia konyha 2 m   
137.000 Ft  

127.000 Ft

Előszobafal 
48.500 Ft   35.000 Ft

Salome dohányzó 
19.800 Ft  16.800 Ft

Fotelágy  
39.300 Ft  

33.200 Ft

Képek 700 Ft-tól

Wanted kanapé (rugós) 
94.000 Ft  84.000 Ft

Támlás gyerekágy 
36.500 Ft  32.500 Ft

Heverő (rugós)   
49.100 Ft  40.100 Ft

Xéna kanapé    
69.900 Ft   63.500 FtSonia kanapé  67.200 Ft  58.200 Ft

Granada franciaágy  
98.300 Ft 

Josef sarok 230*140 (rugós)  
116.900 Ft  96.900 Ft
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

Újra a régi
Ha a konyhapult elveszítet-
te eredeti márványos ragyo-
gását, semmi ok az aggoda-
lomra! Egy szódabikarbóná-
val megszórt nedves rongy-
gyal újra fényessé teheti. 
Súrolja át a felületet körkörös 
mozdulatokkal, majd öblít-
se le hideg vízzel, és políroz-
za szárazra puha ronggyal. A 
márvány újra a régi pompá-
jában fog tündökölni. 

  

Folyjon le a lefolyó!
Nem titok: a bolti lefolyótisz-
títók károsíthatják a szenny-
vízcsöveket. Kisebb dugulás 
esetén öntsön bele inkább egy 
pohár szódabikarbónát, majd 
ugyanennyi ecetet. Hagyja 
állni tíz percig, aztán borítson 
rá egy teáskannányi forrásban 
lévő vizet Az eljárás szükség 
esetén megismételhető.

  

Tisztítsa ki a mikrót!
Tele van a mikrohullámú sütő 
fala ráégett ételmaradékkal? 
Tegyen egy üvegedénybe egy 
pohár vizet és néhány evőka-
nál szódabikarbónát. Helyez-
ze a mikróba három percre, s 
tekerje legmagasabb fokozat-
ra a gombot. Végül törölje le 
a fellazult szennyeződést ned-
ves szivaccsal!

  

Foltok a tapétán?
Apró, zsíros ujjlenyoma-
tokkal van tele az előszoba 
tapétája? Vajon ki lehet a tet-
tes? Akárki is csinálta, egy-
szerűen letisztítható. Fino-
man dörzsölje át a foltokat 
szódabikarbónával behin-
tett nedves szivaccsal, aztán 
itassa fel róla a nedvességet. 
A tapéta olyan szép lesz, 
mint új korában.

  

Pihepuha babaruha...
Az újszülöttek vadonatúj 
ruhái kellemetlen tapintású-
ak, és nem jó az illatuk sem 
a keményítőtől és a vegysze-
rektől. Ha a nemkívánatos 
adalékanyagokat száműzni 
szeretné a kicsi holmijairól, 
adjon illatanyagmentes baba-
mosószert és fél pohár szóda-
bikarbónát a mosáshoz. Így a 
baba bőrével csak puha, tiszta 
anyag fog érintkezni. 

Az anyós felhívja orvos 
vejét.
- Fiam, tegnap este kifi-
camodott a bokám, most 
mit csináljak?
- Sántítson mama!

* * *
„Hófehér menyasszonyi 
ruha eladó, egyszer hasz-
nált, tévedésből!”

Két pasi beszélget:
- Haver, te mit veszel a 
feleségednek a szülinap-
jára?
- Nagy meglepetés lesz, 
egy vázát vettem.
- Hát az nem túl nagy 
meglepetés.
- Dehogynem, mert ő egy 
bundára számít...

HUMOR



 A tavasszal ültetett 
fák is biztonságosan 
megerednek. Az ülte-
tésre rögtön a fagyok 
elmúltával kerüljön 
sor. Az ültetést feltét-
lenül be kell fejezni 
rügyfakadás előtt.

Ha ősszel még nem gondol-
tunk az ültetésre, most is kiás-
hatjuk a fák gödreit, de gondos-
kodjunk arról, hogy a kiásott 
talaj morzsalékos legyen. 
Annak érdekében, hogy a fács-
kák gyökeréhez minél jobb talaj 
kerüljön, célszerű a kiásott 
földhöz kevés melegágyi föl-
det vagy komposztot keverni. 
Fordítsunk gondot arra, hogy 
a gyökerek közeit a föld hézag-
mentesen töltse ki.

A tavaszi ültetésű cseme-
téket feltétlenül öntözzük be. 
Ne takarékoskodjunk a vízzel, 
2-3 vödör vízzel iszapoljuk be 
a talajt. Az átázott földet nem 

kell megtaposni.
Ültetés után készítsünk 

kb. 1 m átmérőjű földtányért 
a csemete körül. A földtá-
nyérba terítsünk jó hőszi-
getelő tulajdonságú szerves 
anyagot (például lekaszált 
füvet, szalmás istállótrá-
gyát, tőzeget). Mindez elő-
segíti a csemeték gyorsabb 
meggyökeresedését és erő-
teljes növekedését. 

(Forrás: hobbikert.hu)
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Otthon-kert
Oszlopos alma: Greencats, 
Goldcats, Starcats
Alma: Nyári fontos, Elstar,  
Vörösbelű alma, Jonathan, 
Jonagold, Golden delicious, Starking, 
Starkrimson delicious, Húsvéti 
rozmaring, Idared, Mutsu,  Granny, 
Smith, Piros boskoop.
Körte: Árpával érő körte, Clapp 
kedveltje, Piros Clapp, Vilmos, Piros 
Vilmos, Bosc kobak, Kiffer, Hardy 
vajkörte, Hardenpont téli vajkörte, 
Packham’s Triumph
Szilva: Sermina, Herman, Cacanska 
rana, Cacanska lepotica, Empress, 
Althann ringló, Zöld ringló, Cacanska 
rodna, Bluefree, Stanley, Besztercei, 
Valor, Debreceni muskotály, 
President, Top test, Top king, Top hit
Japán szilva: Frair, Laroda
Meggy: Piramis, Csengődi, Érdi 
jubileum, Cigánymeggy, Érdi 
bőtermő, Debreceni bőtermő, 
Kántorjánosi,  Meteor, Újfehértói 
fürtös
Cseresznye: Münchebergi 
korai, Bigarreau Brulat, Valerij 
Csklakov, Szomoylai fekete, Margit, 
Germersdorfi, Starking Hardy Giant, 
Stella, Katalin, Linda, Hedelfingeni 

óriás, Sunburst,  Alex
Kajszi: Orangered, Goldrich, 
Harmat, Ceglédi óriás, Magyar kajszi, 
Gönci magyar, Harcot, Bergeron,
Ceglédi piros, Ceglédi bíbor
Őszibarack: Mariska, Early 
Redhaven, Dixired, Mária, Bianca, 
Redhaven, Champion, Incrocio pieri, 
Suncrest, Elberta, Babygold, Regina, 
Springtime, Fayette, Vesuvio, Ford.
Nektár: Flavortop, Fantasia.
Birs: Angersi, Leskováci
Naspolya: Holland óriás, Szentesi 
rózsa
Dió: Alsószentiváni 117
Mogyoró: Cosford, Bollwilleri 
csodája, Római mogyoró
Málna: Malling exploit, Fertődi 
zamatos, Aranyfürtű, Polka, Autumn 
Bliss
Szeder: Thornfree, Loch ness, Hull, 
Dirksen, Szedermálna
Ribizli: Jonkheer van Tet’s, Blanka, 
Fertődi 1.
Egres: Zöld győztes, Piros ízletes, 
Pallagi óriás
Általános csemegeszőlő: Afuz 
Ali, Pölöskei muskotály, Attila, 
Szőlőskertek királynője, Cardinal, 
Teréz, Fehér Chasselas, Piros 

Chasselass, Suzy, Cegléd szépe, 
Csabagyöngye, Eszter, Favorit, 
Hamburgi muskotály, Irsai Olivér, 
Itália, Kozma Pálné muskotály, 
Narancsízű, Néró, Palatina, Pannónia 
kincse
Különleges csemegeszőlő: 
Conegliano, Kék kecskecsöcsű, 
Dunav, Moldova, Viktória, Rizamat, 
Suvenir, Melinda, Anita, Flóra, Lilla, 
Fanny, Angéla, Éva, Guzal kara, 
Bolgár rezi, Lidi, Fehér kecskecsöcsű
Magnélküli csemegeszőlő: 
Belgrádi magvatlan, Centennial 
seedless, Crimosn seedless, Kismis 
moldavszkij, Thompson seedless, 
Ruby-King seedless, Fehér szultán.
Fehérbor szőlő: Cserszegi 
fűszeres, Rizlingszilváni, Sárga 
muskotály, Zalagyöngye, Hárslevelű, 
Olaszrizling, Szürkebarát
Vörösbor szőlő: Bíborkadarka, 
Blauburger, Cabernet franc, Cabernet 
sauvignon, Kékfrankos, Merlot, 
Oportó, Othelló, Zweigelt, Kékportó, 
Kadarka, Syrah

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN 
MÁRCIuS 5-TŐL!

FLÓRA DÍSZFAISKOLA
Dunaföldváron, a Penny Market mellet Tel.: 20/9116-402 web: www.floranet.hu

Dunaújváros, Szabadság u. 1. Tel.: 25/433-813. A SIRÁLY Étterem helyén.  
Nyitva: H–P: 9–17.30  SZO: 8–12. www.horizontbutor.com

HORIZONT BÚTORÁRUHÁZ

a garantált minõség! www.horizontbutor.com

Az akció 2018. február 6–március 31-ig, vagy a készlet erejéig tart. 
A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

CETELEM hitelkártyát elfogadunk!

HATALMAS LEÁRAZÁSOK, SZUPER AKCIÓK!
OR-200 MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

79 900 Ft89 900 Ft

75 900 Ft

89 900 Ft

119 900 Ft

80 400 Ft

108 900 Ft

67 200 Ft

VIVA extra rugós 
franciaágy

LINDA rugós kanapé

Konyhabútorát egyedi 
méretben is elkészítjük!

ISZTRIA sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

CO-270 szekrénysor LED világítással
6 elemes MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

114 800 Ft 136 900 Ft149 900 Ft
Csak:

Rügyfakadás előtt  
ültessünk facsemetéket!

670
313
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Kos - Határozottságra kell 
törekednie! A langyos víz ugyan 
soha nem volt igazán az Ön 
terepe, de most tényleg rá kell 
ébrednie, hogy nem lehet csak 

úgy ellébecolnia a dolgokat és zöld ágra 
kell vergődni a felmerülő kérdésekben. A 
bolygók vízdominanciájú állása roman-
tikus hangulatot hoz. 

Bika - A telihold körüli napokon 
belső nyugalma a külvilág 
támogató hozzáállásával tár-
sul. Otthon és a családban 
békés hangulat uralkodik, a 

munkahelyén pozitív események történ-
hetnek, amelyek az anyagi biztonságát is 
erősítik. Jelenleg sokkal eredményesebb 
a csapatmunkában is.

Ikrek - A Hold már a Skorpió  
jegyében áll, ez konfliktust 
hozhat a kapcsolataiban. Ne 
várjon maximumot másoktól és  
önmagával szemben se támasz- 

szon túlzó elvárásokat. Engedjen több sza- 
badságot kedvesének, hiszen soha nem 
élne vissza a bizalmával, kapcsolatuknak 
pedig jót tenne egy ilyen gesztus.

Rák - Csütörtöktől vasárnapig 
vannak a legjobb lehetőségei 
arra, hogy gyorsan és ered-
ményesen végezze feladatait. 
Utazásra és személyes ügyin-

tézésre is ezek a napok a legalkalmasab-
bak. Most rugalmasabb saját álláspontja 
átalakításában és rendelkezik a megfelelő 
pragmatizmussal is.

Oroszlán - Nem fog unatkozni 
a héten, a Mars bolygó tovább-
ra is megújult cselekvőerőt 
jelez az Oroszlán szülötteknek. 
Most azok érzik ezt leginkább, 

akik augusztus közepe táján születtek. 
A hétvégén a Hold az utazásokat és a 
kapcsolatteremtést támogatja, lehetőleg 
vasárnapra időzítse találkozásait.

Szűz - Egész héten egyetlen 
feladatra kellett volna igazán 
koncentrálnia, de nem talált 
megoldást, csak tologatta a 
problémát. Ezt már nem teheti 

tovább, mert a határidők nagyon szoron-
gatják. A mai napon elég inspirációt és 
lelkesedést érezhet ahhoz, hogy minden-
nek a végére járjon!

Mérleg - Egy probléma már 
régóta nyomasztja, mely talán 
a társával, vagy éppen a társta-
lanságával áll kapcsolatban. 
Amíg nem tudja megoldani 

ezt a gondját, nem fog tudni továbblépni 
az életében. A megoldás azonban nem 
feltétlenül jelent változást. Lehet, hogy 
csak meg kell békélnie helyzetével.

Skorpió - A Hold az Ön je-
gyében jár, ezért a kedve igen 
csapongó lehet. Ma is minden- 
félébe belekezd, de lehet, 
hogy a kitartás ma nem az 

erőssége. Az érzelmei vezérlik, ami nem 
baj, csak nehezebb megfelelnie a mun-
kahelyi elvárásoknak. Olyan feladatokat 
vállaljon most el, amit valóban szeret!

Nyilas - Nehéz ellenállnia 
egy jól fizető munkának,  
pedig előre tudja, hogy 
sokkal kevesebb ideje jut 
majd önmagára és az Önhöz 

közel állókra is. Valami történik Önnel,  
aminek néhány éve, vagy néhány hónapja 
még örült volna, ma azonban csak 
zavarja.

Bak - A családja felbolygathatja 
a nyugodt, előre megtervezett 
életét: kedden Merkúr, szerdán 
Vénusz lép be a Kosba. 
Meglehetősen kelekótya 

ötletekkel bombázhatják, amitől kiborul-
hat. Kár lenne! Alkalmazza a jól bevált 
módszert: húzza az időt és ne döntsön 
semmiben kellő körüljárás nélkül!

Vízöntő - Növekvő fizikai 
erőnlétet mutatnak a bolygók  
a Vízöntő számára, annak elle-
nére, hogy a telihold időszaka 
a februáriaknak zaklatottabb 

lehet. Azok a legeredményesebbek, akik 
merészségük és vállalkozó kedvük mel-
lett rászánják az időt arra, hogy alaposan 
kimunkálják projektjeiket. 

Halak - Ez a telihold az Ön 
átváltozási lehetőségeinek 
a napja, amikor különleges 
inspirációban lehet része. Alko-
tótevékenységével elismerést 

szerezhet, ezért tegyen meg mindent, 
hogy új lehetőségekhez jusson. Aki már-
ciusban született, egyre energikusabb és 
magabiztosabban 

n Horoszkóp 11. Hét (2018. március 12-től március 18-ig)

A tavasz egyik legkedvel-
tebb növénye a medvehagy-
ma. A növény fogyasztható 
része, a levele amellett, hogy 
gyógyhatással bír kiváló ada-
lék az ételekhez. Első osztályú 
pesto készíthető belőle, a rán-
tottát is újragondolhatjuk vele, 
nyersen, szendvicsre is tehető.

 A medvehagyma március 
végén és április elején gyűjthe-
tő. A levelei azonban a laikusok 
számára könnyen összetéveszt-
hetők a gyöngyvirágéval. Dör-
zsöljük meg a levelet, ha átha-
tó fokhagymaillatot érzünk a 
kezünkön, akkor medvehagymát 
találtunk, ha nem, akkor mérge-
ző gyöngyvirágot. Ha virágzik a 
medvehagyma, már nem jó.

A medvehagyma hazánk-
ban leginkább a Mecsekben 
honos, de máshol is előfordul. 
Fejér megyében Dég környékén 
található.  (Forrás: startlap.hu)

Medvehagyma

Hozzávalók: 
4 csokor medvehagyma. 
2 csokor újhagyma zöld-
je, 4 gerezd fokhagyma, 
12 db bazsalikomlevél , 1 
teáskanál fenyőmag, só, 
őrölt feketebors, kakukkfű, 
oregánó, 3 evőkanál olíva-
olaj,5 dkg parmezán sajt

Elkészítés: 
A fenyőmagot megpi-
rítjuk. Közben felaprít-
juk a hozzávalókat, a saj-
tot lereszeljük. Egy keve-
rőtálban a hozzávaló-
kat összekeverjük, fűsze-
rezzük, kézi botmixerrel 
pépesítjük. A pestot üveg-
be kanalazzuk, a hűtőben 
tároljuk.

(Forrás: mindmegette.hu)

RECEPT

Medvehagymás pesto

*A feltüntetett ár a RAPID SPACEBACK BEST 
1.0 TSI/95LE modell ajánlott fogyasztói ára 
Porsche Bónusz finanszírozás esetén. Az akció 
nem kombinálható a 2,5% THM finanszírozással 
és 2018. 01. 10.-től 2018. 03. 31.-ig érvényes. A 
részletekről és finanszírozási opciókról érdeklődjön 
márkakereskedéseinkben. A kép illusztráció.

A RAPID SPACEBACK 
BEST modellek a gazdag 
Ambition szinten alapulnak, 
így alapfelszereltségük 
része a parkolóradar, 
az értintőképernyős 
rádió és a fűthető 
első ülések. Akciónk 
keretében most Bluetooth 
telefonkihangosítót, 
multifunkciós kormányt 
és Maxi-DOT kijelzőt is 
adunk. Porsche Bónusz 
finanszírozással már akár 
3.999.000 Ft-tól.

www.skoda.hu

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

 https://www.facebook.com/M8Autocentrum

Pontos részletekről érdeklődjön 
kereskedésünkben.

Kikapcsoló
Kedves Gyerekek!
Színezzétek ki a az oldalon található húsvéti képet! Juttassátok el 
e-mailben (dunaujvaros@szuperinfo.mediaworks.hu) vagy szemé-
lyesen szerkesztőségünkbe (Dunaújváros, Vasmű út 35.) március 
20-áig.  A beküldők között húsvéti kifestőkönyveket sorsolunk ki.
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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 KÖRŰ JOGI HÁTTÉR,

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk
ügyfeleink részére!

Képek leírások itt: www.ihs.lc.hu

Balogh Á. u. 50 m2 jó állapotú téglalakás 10,5 MFt
Gagarin t. felújított 2 szobás tégla 11,9 MFt
Martinovics u. 49 m2 felújított tégla 11,5 MFt
Balogh Á. u. 56 m2 felújított tégla 11,8 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás cs.ház 16,9 MFt
Kulcson nyaraló gyüm. kerttel 4,2 MFt
Keresünk belvárosi, jó állapotú lakásokat
készpénzes vevőink részére!

06-30-1818-942
Vigadóban 2 szobás tégla 11MFt
Gagarin téren tégla lakás 10,9 MFt
5 szobás családi ház 23,5 MFt
Dújv. luxus ház 29,9 MFt
Venyimen családi ház 32MFt
KIADÓ Gagarin téren üzleth. 100 EFt+rezsi/hó
KIADÓ Dózsa II.-ben üzleth. 200 EFt+rezsi/hó
KIADÓ N.venyimen családi ház 165 EFt+rezsi/hó
KIADÓ Rácalmáson, 320 m2-es ing. 300 EFt+rezsi/hó
Rácalmáson 2+1 szobás ház 12,5 MFt
Rácalmáson 320 m2-es ing. 39MFt
Baracson 4 szobás ház 25MFt
Adonyban családi házak 11MFt, 12,5 MFt
Kulcson nyaralók 3MFt, 4,3 MFt
Baracson lakható nyaraló 7MFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház 12,5 MFt
Mezőfalván 180 m2-es ház 16,5 MFt
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 4MFt
Kisapostagon ép. telek 1000 m2 1,8 MFt
Venyimen ép. telek 800 m2 3MFt
Kulcson ép. telek 678 m2 1,5 MFt
Baracson ép. telek 1089 m2 2MFt

06-30-8678-662
Kulcson telkek 3,6 M, 2,65 M, 1,8 M, 3,6 MFt
Kulcson 2 szintes nyaraló 4MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház 15MFt
Kertvárosban 2 generációs ház 21MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25MFt
Rácalmási erdő, 20 000 m2 8MFt
Perkátán 6 szobás családi ház 27,2 MFt
Táborállásonmodern cs.ház 55MFt
Venyimen 330 m2 cs. ház 47MFt

06-30-867-8661
Mezőfalva Szőlőhegyen 934 m2–es telek kis
házzal 800 EFt

06-20-342-0070

ÁLLÁST KÍNÁL

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.

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
• Forgácsoló
• Gépésztechnikus
• Hegesztő
• Kazánkezelő
• Kormányos
• Kovács
• Lakatos
• Meleghengerész
• Műszakos lakatos
• Öntő-formázó
• Segédolvasztár
• Tolatásvezető
(érvényes vizsgával)
• Üzemmérnök
• Vegyésztechnikus
• Villanyszerelő
• Villamosgép tekercselőtraktoros és

etető traktoros

Adony környéki munkahelyre

traktoros és
etető traktoros
munkatársakat felveszünk.

Jelentkezés munkanapokon
9-15 óra között a 0630/364-0504

telefonszámon.

Villanyszerelőket felveszünk 40 órás
munkaidőbe, pályakezdőt is! Tel.: 06-
20/228-2835.

CSALÁDI HÁZ

Nagyvenyim központjában, 200 nm-es,
kétgenerációs, három szintes, külön be-
járatú, családi ház nagy telekkel eladó.
I.ár: 27MFt. Érd.: 06-30/232-8011.

Baracson ház eladó. Két családnak is
megfelel. Tel.: 06-20/311-7669.

KIADÓ INGATLAN

Albérleti szobát keresek sürgősen, egy
lelkisérült kutyussal, csak a városban,
35.000Ft-ig. Érdeklődni 16 óra után:
06-20/254-5376.

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

Tojásháznál szép, 2 szobás, klímás le-
informálhatónak hosszú távra! Tel.: 06-
70/385-5454.

LAKÁS

Belvárosban kettőszobás, felújított tég-
lalakás kiadó. Tel.: 06-20/4796-962.

Interspar mögött 2 szobás

panellakás eladó.
Ár: 7,2MFt • 06-30/867-8662

Bútorozott kis szoba hosszú távra kia-
dó. Tel.: 06-20/356-9613.

Fáklya utcában bútorozott lakás kiadó
első emeleten. Érd.:06-30/926-1046.

Technikumi I.emeleti, külön bejáratú,
53 nm-es, kétszobás, amerikai kony-
hás teljesen felújított téglalakásom el-
adó vagy cserélhető egyszobásra
vagy egyszoba étkezősre. Ár: 12MFt.
Tel.: 06-25/743-102.

Kétszobás. Érd.:06-20/5866-993.

Szálláshely. Tel.: 06-20/345-6847.

Technikum városrészben különbejára-
tú, kétszobás, déli fekvésű, harmadik
emeleti tégla lakás, egyedi gázfűtéssel,
kevés rezsivel eladó. I.á: 11,5MFT. Tel.:
06-20/802-1671.

Dunaújvárosban, belvárosban. Krúdy
Gyula soron 53 m2-es, kétszobás, tégla-
lalás, nagy konyhával, kamrával eladó.
I.á.: 10,5MFT. Tel.: 06-30/561-7751.

Római körúton második emeleti, erké-
lyes, kétszobás, 57 m2-es panel, szige-
telt házban eladó. I.á.: 8 MFT. Tel.: 06-
20/667-9947 (18-20 óra között).

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

Gábor Áron utcában magasföldszinti,
kétszobás téglalakás eladó.
I.á.:9,99MFT. Tel.: 06-30/850-8000.

Kőris utcában magasföldszinti, másfél
szobás, tégla lakás eladó. I.á.:5,49MFT.
Tel.:06-30/850-8000.

Martinovicson, szépen felújított, két-
szobás, erkélyes panellakás eladó. I.ár:
8,99MFt. Érd.:06-30/850-8000.

Martinovics utcában, egyszobás, föld-
szinti lakás eladó. Tel.: 06-30/502-
5130.

Hajnal utcában 1+2 félszobás, 62 m2-
es lakás eladó. I.á.:10,49MFT. Tel.:06-
30/850-8000.

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

FÖLD, KERT

Daruszentmikósón 2*1 ha-s szántóföld
eladó. I.á. 1,3MFT. Tel.: 06-20/390-
9825.

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Baracs, Nefelejcs u. 21., 217 négyszö-
göl kert emeletes házzal eladó. I.ár:
6,5MFt. Tel.: 06-25/402-190, 06-20/
386-1683.

ÜZLET, IRODA

ADózsa Lakásfenntartó
Szövetkezet

eLADáSrA kínáLjA
a Dunaújváros,
római krt. 36/B

lépcsőház földszintjén
található 95m²

alapterületű iroda
használatú ingatlanját.
Helyszíni megtekintést előzetes időpont

egyeztetés alapján biztosítunk.
A vételi ajánlatokat zárt borítékban
kérjük a szövetkezet ügyfélszolgálatán

(Római krt. 36/B) leadni.

Érdeklődni:
25/423-122, 25/423-964

Piac téren üzlethelyiség kiadó-eladó.
Jelenleg vendéglátó egységként
üzemel. 06-20/9385-546.

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

GARÁZS

Vasmű út 23. mögött garázs eladó. Ér-
deklődni lehet h-p: 9-17 óráig. Tel.: 06-
70/359-4189.

Garázst veszek. Tel.: 06-30/691-6487.

INGATLAN

Állattartó telep két hektáros, körbekerí-
tett területen, 2000 nm-es ingatlannal
eladó Kölesden. I.ár: 35MFt. Érd.: 06-
30/851-3586.

JÁRMŰVEK

Régi motorokat, autókat keresek gyűj-
teménybe. Akár hiányosat is, alkatré-
szeket is. Tel.:06-30/905-1306.

„B” kategóriával vezethető autószállító
jármű hosszú távra bérbeadó, számlá-
val. Tel.: 06-70/257-7351.

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

TELEK

Nagyvenyim központjához közel, Pi-
pacs utcában közművesített építési te-
lek új építésű lakóövezetben magánsze-
mélytől eladó. I.á.: 5MFT. Tel.: 06-20/
438-8882.

ÁLLÁST KERES

Újmajorosi düllőben 2160 nm-es telek
téliesített kis házzal, fúrt kúttal, áram-
mal eladó. Mellette 1058 nm-es telek is
eladó. Tel.: 06-20/445-2260.

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

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.

Nagyvenyimen nyeles telek eladó. 06-
30/418-1182

Táborálláson 1100 nm-es, nyeles épí-
tési telek eladó. Tel.: 06-30/491-3524.
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• Versenyképes juttatási csomag:
Min. bruttó 230 000 – 252 000 Ft juttatás (munkatapasztalattól
függően; a cafetéria – már az első teljes hónaptól jár!; bónuszok:
jelenlét, minőségi és termelékenységi mutatók alapján járnak)

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

Amit elvárunk:
•Legalábbáltalános iskolai végzettség •3műszakos vagy 12órásmunkarendvállalása

Jelentkezz hozzánk!
Látogass el a Hanon Systems Karrier Portáljára, ahol jelentkezni tudsz az állásra:

https://hanonsystems.karrierportal.hu/

Gyártósori operátorokat
(Székesfehérvár)

Amit kínálunk:

Egy jómunkahelyen…
…megbecsülnek és hosszútávra tervezhetek,

… nem kell attól félnem, hogy késve és pontatlanul kapok fizetést,
… biztonságos és igényes környezetben dolgozhatok,

akár az egész családommal!

Ilyenmunkahelyen szeretek dolgozni!
Szeretnél hasonlóan érezni munkahelyeddel kapcsolatban?

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

A székesfehérvári Hanon Systems Hungary Kft. közel 30 éve a régió
egyik legnagyobb autóipari beszállítója felvételre keres:

Regisztrálj, nézdmeg a gyárat, és
csatlakozz hozzánkOPERÁTORKÉNT!

FELVÉTELI NAP A DENSO-NÁL
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
REGGEL 6.00 ÓRÁTÓL

Regisztráció:
06-30-855-03-01

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kiemelt bérezés és műszakpótlék
• Cafeteria: bruttó 350.000 Ft /év
• Ingyenes céges buszjárat
• Hiányzásmentességi jutalom:
nettó 10.000 Ft/hó

• Féléves bónusz
• Belső munkatárs ajánlási rendszer:
nettó 50.000 Ft

SZERETNÉL EGY MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELYEN DOLGOZNI?

ÉRDEKEL A KONYHA VILÁGA?

AKKOR ÉPP TÉGED KERESÜNK!

JELENTKEZZ HOZZÁNK

BÜFÉS-PÉNZTÁROS /
KONYHAI BEOSZTOTT

KOLLÉGÁNAK!

Helyszín: Rácalmási gyár területén 0–24 órában működő
modern munkahelyi étterem konyhája.

Napi 8 óra, heti 5 munkanap. Szorgalmadat bejelentett bérrel,
műszakpótlékkal, bónusszal, ingyenes személyzeti étkezéssel,

céges buszjárat használattal honoráljuk!

Jelentkezést fényképes önéletrajz küldésével várjuk a
hankook@eurest.hu címre.

Az üzenet tárgya legyen: Büfés vagy Konyhás.
Érdeklődni: 36-25-556-053 számon hétfőtől péntekig

9:00–16:00 óra között.

ÉRVÉNYES TÜDŐSZŰRŐ LELET SZÜKSÉGES!
Megváltozott Munkaképességű munkatársakat
részmunkaidőben szívesen foglalkoztatunk.

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.

A Dunaújvárosi Jégcsarnok területére

gépész
munkatársakat keresünk.

Feladatok:
A hűtőgépek kezelése, teljes körű műszaki karbantartás és

egyéb létesítmények karbantartásának biztosítása
Kétműszakos munkarend vállalása

Elvárások:
Hűtőgép kezelő gépész -, vagy vízgépész-, vagy

villanyszerelő -, vagy csőhálózat szerelő végzettség
Minimum 3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelent:
Elektronikai műszerész tapasztalat

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem, egyéb juttatások

Hosszú távú stabil munkalehetőség
Fényképes önéletrajzokat a

weiter.zoltan@uniszol.hu e-mail címre várjuk.

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

az alábbi munkakörökbe:

hulladékbegyűjtő
munkatárs

(OKJ-s hulladékkezelő vizsga, jogosítvány előny),

lángvágó OKJ-s vizsgával.
Bérezés: alapbér+juttatások.

Érdeklődni: 30/9504-413

CO hegesztő és
szerkezetlakatos
szakemberek jelentkezését várjuk.
Hosszú távú munkalehetőség!

1650 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056
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ADAK
Acélszerkezeti Kft.
munkatársat keres

munkakör betöltésére.

Feladatkör:
CNC és hagyományos

fémmegmunkáló szerszámgépek,
emelőberendezések mechanikus
megelőző karbantartása (TMK),

meghibásodáskor a gépek
szerelése, gépek folyamatos

rendelkezésre állásának
biztosítása, üzemzavar elhárítása

Elvárások:
Büntetetlen előélet, legalább
3 éves szakmai tapasztalat,
többműszakos munkarend,
készenléti ügyelet vállalása,

géplakatos szakmunkás
bizonyítvány, magasban végzett

munkaalkalmasság

A jelentkezéseket a
fejlesztés@dak.hu e-mail,

vagy a
2400 Dunaújváros, Pf. 256

címre kérjük elküldeni.”

KArbAntArtó
géplAKAtos

Dunaferr Labor Munkaerőkölcsönző
Nonprofit Kft. szakembert keres

Munkakör:

Minőségügyi
Munkatárs

Feladatkör:
• Menedzsment rendszerek fejlesztése

• Belső auditok
• Folyamatszervezés, szabályozás

Követelmények:
• Felsőfokú műszaki vagy gazdasági

végzettség
• Informatikai ismeretek

• Jó kommunikációs készség
Előnyt jelent:

• Angol vagy orosz nyelvismeret
• Szabványos irányítási rendszerek

ismerete
• Auditori képesítés

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

FERROBETON Zrt.
Dunaújváros, papírgyári út 18-22.

felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

Termékfelelős
Előny: építőipari technikus

végzettség

Gépkezelő
Előny: nehézgép, emelőgép-kezelő,
építőipari gépkezelő jogosítvány

lakaTos
Feltétel: géplakatos,

vagy mezőgazdasági gépszerelő
végzettség

villanyszerelő
Feltétel: villanyszerelő
(elektrikus) végzettség

Jelentkezni: 25/887-066,
gallaine.ildiko@ferrobeton.hu

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

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

Duna Steel Tech Kft.
Szerkezetlakatost,

géplakatost, hegesztőt,
technológiai csőszerelőt

és segédmunkást
keres.

Amit kínálunk:
Stabil, hosszútávúmunkalehetőség

Fiatalos légkör
Munkába járás térítése

Munkaruha biztosításamosás
és karbantartási szolgálatással

egybekötve
Fizetett szabadság, betegállomány
térítése a hatályos törvények szerint

13. havi fizetés

Fizetési igénymegjelölésével
az alábbi elérhetőségeken lehet

jelentkezni:

+36/70-265-6798 vagy
+36/25-220-788

iroda@dunasteeltech.com

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI
HOLDING NYRT.

nettó150000-250000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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

Az Ecotech Nonprofit Zrt.

Oktatásszervező
munkatársat keres!

Az állással kapcsolatos
részletek a

www.felnottkepzesfelsofokon.hu

A Pálhalmai Agggrospppeciál Kft.
felvételt hirdet

vízvezeték-szerelő,
mg-i gépszerelő,

mg-i gépkezelő továbbá
növénytermesztési

brigádvezető
állattartó telepekre

műszakvezető éselletős,
ipari mosodába

karbantartómunkakörökbe.

Feltétel: büntetlen előélet,
szakirányú végzettség.

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

Alkalmi munkaviszonyba

traktoros
munkatársakat felveszünk.
Bér: megegyezés szerint

Jelentkezés
munkanapokon 9-15 óra

között a

0630/364-0504
telefonszámon.

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.

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Felvételre keresünk:

i ő í

s
T.: 70 38 151 48

minősített
CO hegesztőt,
összeállító
lakatost és

segédmunkást

miinőősíítettminősített
CO hegesztőt,CO hegesztőt,
összeállítóösszeállító
lakatost éslakatost és

ssegédmunkástsegédmunkást

Smart Electric Kft. azonnali kezdés-
sel, villanyszerelő és segédmunkás
munkavállalókat keres, hosszútávra.
Versenyképes bérezéssel, fiatalos,
lendületes csapatba. Érdeklődni a 70/
379-9262 telefonszámon lehet.

Üzletbe varrni tudó eladót keresünk.
Tel.: 06-20/9385-546.

Megváltozott
Munkaképességű

férfi Munkavállalót
keresünk.

06-20/9269-618

Nehézgépkezelői
jogosítvánnyal, C kategóriás

jogosítvánnyal
gumiláncos kisgépre

gyakorlattal rendelkező

gépkezelőt
keresünk.

Érdeklődni:
munkanapokon 7-15 óráig a

30/830-9173
telefonszámon lehet.

Vasbeton előregyártó üzembe
szakirányú végzettséggel

rendelkező, építőiparban jártas
MŰVEZETŐT keresünk.
Tel.: 06-70/336-2200

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

Önállóan dolgozni tudó
szerkezetlakatost

keresünk heti fizetéssel.
Hosszú távú munkalehetőség!

Jogosítvány előny.
Tel.: 0630/7853244

Berger Szerkezetépítő Kft.
(Mezőfalva) keres

ácsot, betanított ácsot,
kőművest, segédmunkást

folyamatos munkára.
06-20-912-1146

AAccééllttéérr KKfftt..
nneehhéézz fifizziikkaaii mmuunnkkáárraa kkeerreess

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

AAAcccéééllllttttééét rrr KKKfffKftttft...tAcéltér Kft.
nnneeehhhéééézzz fififizzziiikkkkaaaiii mmmuuunnnkkkkááárrrraaar kkkeeerrrreeer sssnehéz fizikai munkára keres

segédmunkást
ttteeelll...::: 00006666---6 222555///555000333---999333000tel.: 06-25/503-930

Emelőgépkezelők, darukötözők,
valamintmozdonyirányító segédek
jelentkezését várjuk. Kiemelt bérezés!
Heti fizetés és hétvégi túlóralehetőség!
+36 70 217 9343

Munkatár sat
kere sünk !
ABartók Kamaraszínház
és Művészetek Háza

állást hirdet

díszítő
munkakör betöltésére.
a betöltéséhez feltétel:
minimum szakmunkás

bizonyítvány
Előny:

lakatos és asztalos végzettség

Az önéletrajzokat
a musz.ig@gmail.com címre
várjuk március 26-ig, illetve

személyesen a színház portáján

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).

Dajka tanfolyam indul Dunaújvárosban
részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-4083,
06-46/321-694. Eng.sz.: E-000452/
2014.

Adony környéki munkahelyre
állattenyésztésbe
segédmunkás

munkatársakat felveszünk.
Jelentkezés munkanapokon 9-15 óra között

a 0630/364-0504 telefonszámon.

Férfi segédmunkásokat

06-70/605-3005

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

06-70/605-3005

Darusín Kft.
keres (megváltozott munkaképességgel is)

biztonsági őrt
tel.: 06-25/ 503-930

VízVezeték és
csőszerelő gépész
kollégákat keresünk. Kiemelt kereset!

Heti fizetés! Jogosítvány előny.
0630/7853244

Mélyépítéssel foglalkozó Kft.

útépítési munkákhoz
segédmunkásokat keres.
Jelentkezés a0630/848-7390 telefonszámon

munkanapokon 9-15 óra között.

Asztalos vállalkozás,
önállóan dolgozni tudó

BÚTORASZTALOST
keres (jogosítvány előny).
Tel.: 06-30/377-6819

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

Dunaújvárosi telephellyel
rendelkező építőipari cég

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

telefonszámon lehet.

FERROBETON Zrt.
Dunaújváros, papírgyári út 18-22.

felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

• Termékmenedzser
Feltétel: felsőfokú építőipari végzettség

tárgyalóképes angol nyelvtudás,

• előkészíTőművezeTő

• művezeTő
(több műszakos munkarend)

Feltétel: magasépítő, vagy gépész
technikusvégzettség.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:

gallaine.ildiko@ferrobeton.hu,
25/887-066

Munkaerő felvétel !

Felszolgálókat,
pultosokat
keresek délutánra,

dunaújvárosi üzletbe.

Lehet részmunkaidős,
főiskolás lány is!

Fényképes önéletrajzokat várjuk:
defer1867@gmail.com

Útépítési munkákhoz

nehézgépkezelő
munkatársat keresünk.

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

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

felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

MunkavédelMi
koordinátor

Feltétel: tárgyalóképes angol nyelvtudás,
felsőfokú munkavédelmi végzettség

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:
gallaine.ildiko@ferrobeton.hu

Építőipari Kft. keres Dunaújváros
és környékén lévőmunkaterületekre

azonnali KezDÉssel

kőműves és
segédmunkás
munkakörbe önállóan és kreatívan
dolgozni tudó, minőségi munkára

elhivatott munkatársakat.

Jelentkezni: kracbaukft@gmail.com,
vagy 06-20/398-4624

A Dunamag Kft fóliasátorral rendelke-
ző partnereket keres paprikamag ter-
mesztésre, májusi ültetéssel. Jelent-
kezni lehet telefonon Turza Pál +36-
30/567-8545, e-mailben
dunamagkft@freemail.hu

Egyedülálló leinformálható, nemdo-
hányzó középkorú jól főző tisztaság-
szerető, háztartási alkalmazottat ke-
resek 4 személyes háztartásba bent-
lakással. Telefon: 06-30/99-01-552.

Dunaújvárosi munkahelyre

l a k at o s
munkatársat keresünk.
Bér: nettó 240 000 Ft

Érdeklődni
lehet munkanapokon

8-15 óra között a
06 30/848-7390

telefonszámon.

Építőipari cég
középfokú végzettséggel

útépítésben és
mélyépítésben jártas
munkatársat keres

művezetői
munkakörbe.

Érdeklődni: munkanapokon
7-15 óráig a 30/830-9173
telefonszámon lehet.

Excel, Word számítógépes ismeretekkel
rendelkező személyeket keresünk ke-
reskedelmi adminisztrátor munkakörbe.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:
targonca2015@gmail.com

Apm Personal GmbH keres németorszá-
gi munkavégzésre festőket, hőszigetelő-
ket, német bejelentéssel. zoltan.ti-
mar@apm-personal.com, 06-70/677-
08-77.

Mélyépítéssel foglalkozó Kft.
a munkák irányításához

csoportvezető
munkatársat keres.

Jelentkezés a

06 30/848-7390
telefonszámonmunkanapokon

9-15 óra között.

Csőszerelőt, lakatost, hegesztőt mini-
mum 2 év gyakorlattal, azonnali mun-
kakezdéssel, kiemelt bérezéssel felve-
szünk. Érd.: 06-70/584-0633.

Keresünk univerzális és forgókotró
munkagépre gépkezelőt, illetve három-
tengelyes billencs teherautóra sofőrt.
Tel.: 06-20/261-1786.

Rácalmáson található szálloda konyhai
kézilányt keres. Fényképes önéletrajzo-
kat a frontoffice@jankovichhotel.hu
címre várjuk.

Szarvasmarha körmözéshez keresek
stabil munkatársakat, elsősorban Duna-
újváros és Sárbogárd környékén. Tel.:
06-30/2178-700.

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

Hosszú távra, azonnali kezdéssel kő-
műveseket, festőket, és segédmunká-
sokat keresünk. Érd.: 06-30/270-9868.

Megbízható festő szakmunkásokat ke-
resünk azonnali kezdéssel. Gépjármű
előny. Tel.: 06-30/514-4140.

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

Kőművest, segédmunkást, nehézgép-
kezelőt felveszek. Tel.: 06-20/9574-
965.

Leinformálható házi beteg ápolót kere-
sek Dunaújvárosba. Érd.: 06-30/232-
8011.

A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

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

Dunaújvárosi varrodába keresünk sza-
bót és varrónőt azonnali kezdéssel. Ér-
deklődni: Ambach Tímea, 30/9299885.

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.

Megbízható építőipari cég keres mun-
kavállalókat a következő munkakörök-
be: kőműves, festő, segédmunkás, laka-
tos, csőszerelő, technológiai csőszerelő,
hegesztő, villanyszerelő. Érdeklődni H-P
9-15: 06-70/374-0149,
info@brivi-szer.hu

Vízvezeték-szerelőt keresek kiemelt
bérezéssel. Budapesti munkára. Tel.:
06-20/411-7476.

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

CLASMANKft.

gyártáselőkészítő
munkatársat keres

az alábbi feladatokra:

Projekt előkészítésnél a műszaki
dokumentációból izometriák,

gyártmánytervek, elemetervek,
szabástervek készítése, illetve anyagok

kigyűjtése táblázatos rendszerben.
További információk: www.clasman.hu
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal az
info@clasman.hu e-mail címre várunk.

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

LAKATOSOKAT és HEGESZTŐKET ke-
resünk Vasműbe szkb területén folya-
matos karbantartási munkára. Azon-
nal kezdés, kiemelt bérezés. Tel.: 06-
70/772-6606.

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb
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Ház, lakás takarítását vállalom. Leinfor-
málható vagyok. Tel.: 06-70/214-7897.

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

Frissítőmasszázs: 06-20/255-3204.

ÁLLAT

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

Nem ketreces, szép tollas tojótyúkok jó
tojás termeléssel eladók! 15 db rende-
lése felett ingyen házhoz szállítjuk! Érd.:
06-70/518-2121.

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-os, 1200
Ft/db ingyenes szállítással. 06-20/546-
5918

Yorki kiskutyák eladók. Tel.: 06-70/235-
2351.

Tojójérce 19 hetes eladó. Tel.:06-30/
241-7729.

28 hetes házi tojótyúkok eladók. 1200
Ft/db. Tel.: 06-30/503-9545.

VEGYES

GÉP, SZERSZÁM

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

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

Juhászkampókat, lócsengőket, marha-
kolompokat, birkacsengőket, pityke-
gombokat, régibicskákat tanyaberende-
zéshez régiséget vásárolok. Érd.:06-30/
979-9529.

Festményeket, régi bútorokat, teljes
hagyatékot, régi rádiókat, gramofono-
kat, hangszereket vennék. Ingyenes ki-
szállás. Tel.: 06-30/465-5680.

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.

Roncs autót, akkumulátort, fém- elekt-
ronikai hulladékot vásárolok. Lomtalaní-
tást vállalok. 06-30/544-7377

Kétszemélyes kanapé kifogástalan kár-
pittal olcsón eladó. Tel.: 06-30/654-
3161.

VÁLLALKOZÁS

Dunaújváros Piac téren, jelenleg is
üzemelő vendéglátó egységek bérbe-
adóak. Érd.: 06-30/696-4631.

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

SZOLGÁLTATÁS

Redőny akció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

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

06-30/295-6555

CITYGYROS.HU
tel.: 0620/2402100

Déli menük: 10–16 óráig 1090 Ft!
Gyros, pizza, hamburger, hekk,

palacsinta, stb. kiszállítás!

Dunaújvárosban
és környékén!

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

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

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek karbantartása, tisztítása.
Vízmelegítő, bojler, kazán, konvektor. Tűzhely
új szabvány, flexicső, gázcsap, rézcső cseréje.
06-30/957-3064

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

Tel.: 06-70/667-3958
Fűnyírás, fűkaszálás

számlaképesen.
Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény!

06-20/2323-864.

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

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

06-20-9-732-172

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

Költöztetés, fuvarozás
rakodással. Sitt- és

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

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

Hőszigetelő üveg beépítés.
Konyhabútor gyártás, javítás.

Gázszellőző kivágás.
06-30/355-7590

EGÉSZSÉGÜGY

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

BŐRGYÓGYÁSZATImagánrendelés
Dunaújvárosban. DR. HARSÁNYI EMESE

Tel.: 06-70/531-6210

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

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

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

TÁRSAT KERES

44 éves férfi keres egy hölgyet komoly
kapcsolatra. Tel.:06-70/662-5442.

65 éves hölgy társat keres. Tel.: 06-70/
416-8358.

Robbanómotoros

KISGÉPSZERVIZ
Dunaújváros, Pince sor 37.

06-70/351-0828

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

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

GYÁSZHÍREK

Fájdalommal tudatjuk, hogy

Briezsnyik
László

életének 58. évében elhunyt.
Temetése 2018. 03. 20-án

14.30 órakor lesz a
dunaújvárosi temetőben.

Búcsúzás egy szál virággal.
A szerető család

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy

Baráth Hajnalka
49 éves korában elhunyt.

Temetése 2018. március 13-án
14.30-kor lesz a dunaújvárosi

temetőben.
A gyászoló család

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

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

ZársZerelés, javítás,
hevederZárak!

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

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

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

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

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

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

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtni-
csere akár még ma! Péter úr! Érd.: 06-
20/414-9848!

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

Hitelkárosultaknak segítség! Érd.:
06-70/6344-030.

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

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

KÖLTÖZTETÉS-FUVAROZÁS
0 6 - 3 0 / 1 9 4 - 2 9 9 2

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

Költöztetés
06-20/337-2777

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

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

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

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

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

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.

Emlékezzen meg szeretteiről!

Megemlékezését, gyászjelentését, 
köszönetnyilvánítását megjelenítheti 

újságunkban, akár fotóval is!

A részletekről irodánkban tájékozódhat.
Dunaújváros Vasmű út 35. fszt. 

Emlékezzen meg szeretteiről!

Megemlékezését, gyászjelentését, 
köszönetnyilvánítását megjelenítheti 

újságunkban, akár fotóval is!

A részletekről irodánkban tájékozódhat.
Dunaújváros Vasmű út 35. fszt. 

Emlékezzen meg szeretteiről!

Megemlékezését, gyászjelentését, 
köszönetnyilvánítását megjelenítheti 

újságunkban, akár fotóval is!

A részletekről irodánkban tájékozódhat.
Dunaújváros Vasmű út 35. fszt. 
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14



16 2018.  március 9.

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

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

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

SZÁMÍTÓGÉPEK, PS2, PS3, 
XBOX360 játékok, Fényképezők, 

LCD monitorok, 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

•  14k karikagyűrűk, bébi fülbevalók -20%
•  14 k láncok, nyakékek karlánccal  -20%
• 14 k nyakékek karlánccal  -20%
•  14 k karórák, karreifek -20% kedvezménnyel!
• Minden egyéb aranyékszer, brillköves is -10%-al kedvezőbb áron!
• Ezüstékszerek  -20-50-70%-al, karórák  -20-50%-al olcsóbban!

Brill ÉkszerBolt         25/408-988 
Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 46.

Karácsonyi ÉKSZERVÁSÁR 
a Brill Ékszerboltban!

Mi már felkészültünk a Karácsonyra nagy
áruválasztékkal, alacsony árakkal.

I ARANY ékszerek, valódi köves és BRILL köves
      ékszerkülönlegességek 10-20-25%-al,
I EZÜST ékszerek, valódi kővel és Swarovski kővel is -20,-50,%-al,
I KARÓRÁK, ajándéktárgyak 20-40%-al olcsóbban KARÁCSONY-ig

     Tört aranyát a legmagasabb áron vásárláskor
     beszámítjuk vagy megvásároljuk.
     Ezüst és arany szombat, ezüst és arany vasárnap 
     9-14 ig, december 24-én 9-12-ig nyitva tartunk.

 NÁLUNK GARANTÁLTAN PÉNZT TAKARÍT MEG!
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Á r z u h a n á s 
a Brill Ékszerszalonban!

Hihetetlen! Egyszerre kétféle kedvezmény!

És a ráadás! Minden 50 000 Ft feletti vásárlásnál  5000 Ft-os ajándék utalványt adunk!
Tört aranyát beszámítjuk, megvásároljuk!

Dunaújváros, Magyar utca 42.,  
(volt Hétvégi Kisáruház)

Tel.: 06-30/677-5082  
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

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

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

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

+36 20 350 88 88
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KéseK, ollóK szaküzlete
Manikűr, pedikűr, szabó és metszőollók

konyhakések, zsebkések, húsdarálók
szakszerű ÉLEZÉSE-ELADÁSA

HAJNYÍRÓGÉPEK ÉLEZÉSE
Dújv., Dózsa Gy. út 9. • 30/823-6559

PATENTOZÁS
Szegecselés, CIPZÁRJAVÍTÁS
KULCSMÁSOLÁS azonnal!
Teljeskörű CIPŐJAVÍTÁS
Dújv, Dózsa Gy. út. 9. T.: 06-30/777-9519

Taxi 77
06-70/350-4131

Zárszerviz, barkácsüzlet
Dunaújvárosban,

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

hevederzár, több pontos 
zárak, egykulcsos 

rendszerek, lakatok, 
vasalat, kulcsmásolás.

Tel.: +36-25/231-236

1890 Ft/kg
1790 Ft/kg
1890 Ft/kg

Apróhirdetési 
akció!

Részletek a 3. oldalon.


