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

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

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

midea akció!
Midea Blanc MSMAAU-09HRDN1

„A++” energia osztály, 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!!!
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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
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A víz világnapja

1993-tól március 22-e a víz világnapja. Írásunk a 2. oldalon

Ingyenes látásvizsgálat:
hétfő, kedd: 10-13-ig, szerda: 14-16.30-ig

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

                   Húsvéti akció!

GyerMek szeMészetI rendelés 
március 22-én 14-16.30-ig

(A vizsgálat érkezési sorrendben történik!)

Érdeklődni: 25/500-855, 30/402-5201

(Részletekről érdeklődjön optikánkban.  Az akció március 16-tól március 29-ig illetve a készlet erejéig tart.)

Márciusban a 
gyermek szemüveg 

rendelése esetén 
a második keretet 
ajándékba adjuk!!!

Mert fontos  
a tartalék szemüveg!!!

Dunaújvárosi Kft.  
azonnali kezdéssel felvesz
csarnok szerelésben 

és csarnok bádogozási 
munkákban jártas 
szerelőlakatosokat
folyamatos dunaújvárosi és vidéki 

munkákra, napi járással. B kategóriás 
jogosítvány és vezetési hajlandóság 

előnyt jelent.
Jelentkezni hétköznapokon,  

8-16 óra között: 06-30/743-8828
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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
Víz Világnapja
A Víz Világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konfe-
rencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ 1993-tól március 22-ét nyilvánította e 
nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szere-
pére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

Vizeink körforgásának és 
tisztaságának megőrzése min-
den ember közös érdeke. 

Figyelmeztessen a Víz 
Világnapja (márc. 22.) arra, 
hogy tudatosabban figyel-
jünk vízhasználati szokásaink-
ra, hiszen ez a legnagyobb kin-
csünk, ami nélkül nem létez-
het élet sem. Az utánunk érke-
ző generációk sorsa múlhat 
azon, hogyan óvjuk és hasz-
nosítjuk a Föld vízkészletét!

A Víz Világnapja 2018. évi 
eseményeihez csatlakozva a 
Magyar Hidrológiai Társaság 
Dunaújvárosi Területi Szerve-
zete, a Közép-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság, a települési 
önkormányzatok és helyi vál-
lalkozók támogatásával meg-
hirdette hagyományos rajz- és 
festménypályázatát általános 
iskolások és óvodások részére, 
„A víz mint élettér” címmel.

A beérkezett rajzokból kiál-

lítás nyílik: március 19-én 9 
órakor Nagyvenyimen a Kos-
suth Lajos Általános Iskolában 
(Fő u. 16.), 

március 20-án 9 órakor, 
Baracson a Faluházban (Sza-
badság tér 8.),  március 21-én 
9 órakor, Kulcson a Faluház-
ban (Kossuth L. u. 85.), már-
cius 21-én 11.30 órakor, Rác-
almáson a Jankovics Miklós 
Általános Iskolában (Sziget-
fő u. 24.).

 2018. márci-
us 24-én, szomba-
ton 14-18 óráig csalá-
di délután keretében 
húsvéti készülődés-
re várják az Intercisa 
Múzeum munkatársai 
az érdeklődőket.

A kézműves kuckókban 
húsvéti dekorációk készül-
nek: színes filc húsvéti tojás, 
fonal csibe és nyuszi figura, 
nyuszis táska, csuhéfigura, 
berzselt tojás. A helyszínen 
minden résztvevőnek bizto-
sítanak 1 db főtt tojást. Aki 

több darabot szeret-
ne készíteni, hozhat 
magával főtt tojást.

Újrahasznosított 
anyagokból is készül-
nek kézműves tárgyak 
a néprajzi szoba előtt, 
a múzeum első eme-
letén. 

Interaktív foglalko-
zások várják a gyer-
mekeket és felnőtte-
ket a néprajzi szobá-

ban. A húsvéti ételek nyomá-
ba erednek, megismerked-
nek a böjti táplálkozás „rejté-
lyeivel”, kiderül, melyik ételt, 
miért is esszük húsvétkor, és 
hogyan tudtak bolti festékek 
híján eleink tojást festeni.

Kiderül a néprajzi szobá-
ban az is, hogyan választottak 
maguknak párt eleink, milyen 
szabályai voltak az udvarlás-
nak. Megtudható, milyen 
ajándékokkal kedveskedhet-
tek szerelmüknek dédszüle-
ink egykor, a plázák korsza-
ka előtt.

A rendezvény ideje alatt 
megtekinthető a múzeum 
összes kiállítása. A részvétel 
díjtalan!
(Forrás: intercisamuzeum.hu)

A mesterséges világítás 
helyettesítésére (és ezzel 
az üzemanyag háborús 
célokra való megtakarítá-
sára) elsőként Németor-
szág alkalmazta a nyári idő-
számítást, amit 1916. ápri-
lis 30-án 23:00-kor vezettek 
be. Ezt akkor, az első világhá-
ború alatt gyorsan átvette 
Nagy-Britannia, az Egyesült 
Államok (az USA hivatalosan 
csak 1918-ban vezette be) és 
sok más ország, de a háború 
végével az országok visszaáll-
tak a normál időszámításra. A 
második világháború alatt az 
órákat néhány ország folyama-
tosan 1 órával előre állította.

Magyarországon 1954-57-
ben még a munkanapok esti 

csúcsterhelésekor jelentkező 
kapacitási nehézségek eny-
hítésének reményében alkal-
mazták. 1958 és 1979 között 
a nyári időszámítás használata 
szünetelt, 1980-ban újra beve-
zették villamosenergia-megta-
karítási céllal.

A 2018-as évben a nyá-
ri időszámítás kezdete: 2018. 
március 25. vasárnap hajnal-
ban 2.00 órakor 3.00 órára kell 
előreállítani az órát.

 (Forrás: agraroldal.hu)

A víz mint élettér

Húsvéti készülődés  
az Intercisa Múzeumban 

A nyári időszámítás 
története



32018.  március 16.

Minden háztartásban van 
egy fiók, ami olyan gombok-
kal van tele amit nem tudunk 
sehova használni már, lehet 
hogy rég nincs is meg a gomb-
hoz tartozó blúz vagy túl sok 
pótgombot vettünk. Most 

ezeknek a gomboknak a segít-
ségével varázsólunk tavaszi 
hangulatot a lakásba.

Dekorálhatjuk gombokkal 
táskánkat, bár egy picit idő 

igényes de igazán egyedi darab 
készül így

Néhány faágat összekötünk 
és mint egy színes virágként 
ragasztunk rá gombokat.

Húsvéti nyuszi gombok-
ból: veszünk egy filcet amiből 
a nyuszi formát kivágjuk és 
vagy ragasztással vagy pedig 
felvarrással rögzítjük a gom-
bokat

Unalmas lámpaernyőket is 
feldobhatunk színes gombok-
kal tele ragasztva.

Jung Istvánné, Gizi néni
Tetszenek emlékezni arra 

a fiatalasszonyra, aki egyazon 
székben szép lassan néni-
vé lett, ott a vasmű igazgató-
ság földszintjén, ahogy a kapu 
felől bementünk, bal oldalon 
a kettes számú ablaknál? Igen, 
igen, a bérelszámoláson. Ott, 
ahol mindig sor állt, műszak 
után, vagy munkaruhában, 
mert valakinek mindig volt 
dolga a pénzzel, hol előle-
get, hol pótlékot, segélyt, hol 
KST-t intézett, és mindig min-

denki elégedettem köszönte az 
ügyintéző pontosságát, türel-
mét, udvariasságát. Na, annál 
az ablaknál ült 1954-től nyug-
díjazásáig Jung Istvánné, akit 
később Gizi néniként azo-
nosított a fél (talán az egész) 
Dunai Vasmű. (...)  ( Miskolc-
zi Miklós: Mi, Dunaújvárosi-
ak, 86-87. o.)

Simay Pál
Úgy alakíthatta a város-

képet, hogy formáli-

san nem lakott itt, másfe-
lől viszont régebben kötő-
dött Dunapenteléhez, mint 
akármelyikünk, akik szí-
vós munkával legyőztük a 
„gyüttment” jelzőt és beren-
deztük magunknak Dunaúj-
várost.

Simay Pál főmérnökről 
van szó, aki abban az idő-
ben szoltált a 26-os épí-
tőipari vállalatnál, amikor 
minden döntése maradan-
dó nyomot/emléket hagyott 
az épületeken. (...) A pálya-
kezdő Simay Pál Jenő fiatal 
mérnökként érkezett a vál-
lalathoz. Mint építésvezető, 
első fontos munkája a hat-
vanas évek legelején, a Vas-
mű Béke téri kapujánál lévő, 
(hajdani) Duna étterem volt. 
(...) ( Miskolczi Miklós: Mi, 
Dunaújvárosiak, 104-105. o.)

Dekoráció gombokbólRészletek Miskolczi Miklós,  
MI DUNAÚJVÁROSIAK portrék  
a Facebookról II. kötetéből

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
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Kikapcsoló
Tavaszi napéjgyenlőség
A csillagászati tavasz 2018. március 20-án 16 óra 17 perckor és 11 másodperckor kezdődik. 
2047-ig minden évben - közép-európai idő szerint - március 20-ára esik, 2102-ben 21-én 
következik be. A római katolikus egyház annak érdekében, hogy a húsvét időpontját egysze-
rűbben meg lehessen határozni, a napéjegyenlőség időpontját mindig március 21-ére teszi.
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Dunaújváros, Dózsa Gy. út 5.
20 527 2272    25 786 110

www.ateablakod.hu

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
Látogatható: március hónapban

NAGYVENYIM - KOSSUTh LAJOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
(Fő u. 16.)
a vÍZ MInT éLeTTér – gyermek-
rajz-kiállítás
Megnyitó: márc. 19. 9:00

BARACS – FALUhÁZ
(Szabadság tér 8.)
a vÍZ MInT éLeTTér – gyermek-
rajz-kiállítás
Megnyitó: márc. 20.  9:00

KULCS – FALUhÁZ
(Kossuth L. u. 85.)
a vÍZ MInT éLeTTér – gyermek-
rajz-kiállítás
Megnyitó: márc. 21. 9:00 

RÁCALMÁS - JANKOVICS MIKLÓS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA
(Szigetfő u. 24.)
a vÍZ MInT éLeTTér – gyermek-
rajz-kiállítás
Megnyitó: márc. 21. 11.30 

Egyéb
kikapcsolódás
JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 9.)
InTerakTÍv FoGLaLkoZás 
általános iskolásoknak a Gyer-
mekkönyvtárban! 
(előzetes bejelentkezéssel)
Választható témák: Ki is volt Hunya-
di Mátyás? - Mi az a reneszánsz? – 
Feketesereg - Címerek és zászlók - 
Bibliotheca Corviniana - Kódexmá-
solás: scriptor, illuminátor, miniátor - 
Csapatmunka (könyvkeresés, címer-
színezés, szómagyarázat, 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

KORTÁRS MŰVÉSZETI INTÉZET
(Dújuv. Vasmű út 12.)

viszkeleti sándor előadása a 
klasszikus gitár építéséről
Márc. 22. 17:00

MUNKÁSMŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 11.)
Wass aLBerT emlékest – 
könyvbemutató
Márc. 19. 17:00
BÓdy GáBor FILMkLuB
 

redL eZredes
Márc. 20. 17:00

a naPFény ÍZe
Márc. 27. 17:00
 

TavasZvárás Buváry LÍvI-
ávaL
Márc. 20. 18:00

oPen MIC MusIC CLuB
Márc. 23. 18:00

TeadéLuTán aZ ÍrIsZ vers-
sZÍnPaddaL
Márc. 26. 17:00

sTand uP - oPen MIC
Márc. 29. 18:00

MŰVÉSZ PRESSZÓ
(Dújv., Bartók tér 1.)
 

FyTrio
Márc. 30. 20:00

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. 
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 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.

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

BÉKE ÉTTEREM
(Dújv. Bartók B. tér 8.)
reTro ParTy suPer dIsCo – 
dj nepp Matyi
Márc. 17. 21:00 

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

jÓGa BaraCson 
(Bejelentkezés: 06-25-499-863)
Márc. 21. 18:00

TojásFa áLLÍTás és dÍsZÍTés 
(A hímes tojásokat le lehet adni a 
faluházban, illetve fel lehet ten-
ni a fára.)
Márc. 28. 16:00

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

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

Húsvéti tojásfestés az ágasfá-
val, díszek készítése, daltanu-
lás, locsolóvers verseny
Márc. 31. 15:00 . 18:00

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 NYOMÁBAN 
címmel rendezett országos kor-
társ képző- és iparművészeti kiál-
lításon Móder Rezső (Dunaújvá-
ros) és Páhi Péter (Kulcs) alkotásai 
is szerepelnek.
Látogatható: május 27-ig

Színház
BARTÓK KAMARASZÍNhÁZ ÉS 
MŰVÉSZETEK hÁZA
(Dújv., Bartók tér 1.) 

 

LéLekHaranG - dráma
Márc. 19. 13:00 és 19:00, 28. 19:00
 

ToLdI - musical
Márc. 23. 19:00, 26. 15:00, 29. 
19:00, ápr. 10. 15:00

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

L’arT Pour L’arT TársuLaT - 
Halványlila gőz
Ápr. 5. 19:00

néGy évsZak – a FaLka - tánc-
játék
Ápr. 9. 15:00 és 19:00

Szumper Ákos a FYTrio alapítója
A FYTrio 2016 őszén alakult. A zenekar experimentális fusion/jmodern zenét játszik, teletűzdelve 
fülbemászó dallamokkal, effektekkel, virtuóz hangszerkezelésekkel. Mindezek ellenére nem célunk, 
hogy feltétlen a szakmának játsszunk, inkább az „általános” hallgatóságot kívánják megcélozni. A 
dunaújvárosi közönség márc. 30-án 20 órakor találkozhat velünk a Művész Presszóban.Ajánló
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Az orvosok feladták
Vidéken lévő feleség táviratozik a férjének:
- „Anyám nagyon rosszul lett. Stop. Beszállí-

tották a kórházba. Stop. Az orvosok feladták.”
A férj válasza:
- „Remélem nem az én címemre!”

HUMOR

Életmód

 A retekcsíra termé-
szetes antibiotikum, 
vér- és májtisztító 
hatású. Kedvezően hat 
a szervezet hő termelő 
képességére, tisztítja 
a légzőszerveket, eny-
híti a fejfájást magas 
vérnyomás esetén, a 
bélflóra szereti a retek 
anyagait, antiszeptikus 
hatása miatt, hatásos 
vizelethajtó, szépíti a 
bőrt, elmulasztja a pat-
tanásokat

A csíráztatás menete:
Kizárólag ép magvakat hasz-

náljunk. Alaposan meg kell 
mosni, majd 4 órán  keresztül 
áztatjuk. ezt követően öntsük 
le róla a vizet, tegyük egy szint-
tel feljebb a csíráztató edény-

ben és öblítsük át folyóvíz-
ben, majd tegyük egy megfele-
lő hőmérsékletű, szellős helyre 
(18-21 C ˚). Csíráztatni sötét-
ben is lehet, ezek a csírák több 
b-vitamint tartalmaznak, szí-
nük azonban fehér marad.  A 
világosban csíráztatott magvak 
magasabb C-vitamin és kloro-
fill tartalommal rendelkeznek. 
A csíráztatás ideje 2- 4 nap . A 
salátákhoz, szendvicsekhez a 
kevésbé rostos, fiatal csírákat 
használjuk fel, főtt ételekhez, 
fasírtokhoz a fejlettebb csírák 
használata ajánlott.

Csíráztató tálat és csírázta-
tásra szánt magot gyógynö-
vényboltokban lehet besze-
rezni. (fitoterapiakalauz.hu)

Retekcsíra  
előállítása házilag 

Hozzávalók 
• 60 g vegyessaláta-levél
• 4 nagyobb retek
• 20 g retekcsíra
Az öntethez
• 1 citrom frissen facsart 
leve
• 3 ek olívaolaj
• ½ tk só
• 2 gerezd fokhagyma
• frissen őrölt bors

A retkeket tisztítsd 
meg és vágd vékony 
szeletekre. A salátá-
kat keverd el a retek-
csírával és a reteksze-
letekkel.
Az öntethez a fok-
hagymát a sóval törd 

össze mozsárban. Keverd 
hozzá a citrom levét és az 
olívaolajat, adj hozzá fris-
sen őrölt borsot ízlés sze-
rint. Az öntetet keverd a 
salátához, a tetejére szórj 
egy kis retekcsírát és 
néhány szelet retket.

RECEPT

Retek- és retekcsíra-saláta

Így puhítsd meg a vajat
Bosszantó, ha elfelejted időben kivenni a vajat a hűtőből és a reggeli kenye-
redet sem tudod megkenni rendesen, nincs időd/türelmed megvárni, amíg 
a vaj megpuhul? A megoldás nagyon egyszerű. Reszeld le egy sajtreszelőn, 
ettől a vaj megpuhul és máris mehet a kenyérre.

Kos - Minden erejével egy 
bizonyos problémát szeretne 
megoldani és ezért bármire 
képes. Az első és legfontosabb 
feladat, hogy felmérje, mi 

akadályozza tervei vagy álmai meg-
valósulását. Lehet, hogy egyszerűen nem 
reális, amit kitalált, de ebben az esetben 
sem kell elvetni, csak gondolja újra!

Bika - A következő napok-
ban olyan döntéshelyzet elé 
kerülhet, amikor nem képes 
megállapítani, mi helyes, illetve 
helytelen. A legjobb, amit tehet, 

hogy hallgat a megérzéseire, hiszen 
mindig is törekedett arra, hogy mindenből 
a legjobbat hozza ki és sose ártson 
másoknak.

Ikrek - Mostanában az az 
érzése, hogy Ön haladna előre, 
de mások folyton megaka- 
dályozzák benne, mintha szán- 
dékosan próbálnák vissza- 

tartani és sajnos nincs kizárva, hogy bár 
szeretik és jót akarnak Önnek, talán kicsit 
tényleg féltékenyek is. De nem éri meg 
azért összeveszni velük.

Rák - A bolygók kedvező hát-
teret adnak vállalkozásához. 
Most lehetősége van meg-
újulni. A szabályokat azon-
ban nem hagyhatja figyelmen 

kívül! Érdemes lenne most a külsején 
is radikálisan változtatni. Próbáljon ki 
egy merőben új, Öntől nem megszokott 
stílust! Meglátja, hódítani fog vele!

Oroszlán - Olyan kellemetlen 
meglepetésekkel kezdődhet a 
hét, amelyek a karrierjével 
kapcsolatosak. Aztán fordul a 
világ. Szakmájában elismerik 

és még az is megtörténhet, hogy aki 
korábban ellenségesen viselkedett, netán 
kitette a szűrét, most számít a tehet-
ségére és a szaktudására.

Szűz - Önnek általában nem 
esik nehezére a veszekedés, 
mostanra azonban már szinte 
belefáradt abba, hogy valaki 
a szomszédságában folyama-

tosan kötözködik Önnel. Azért is jól teszi, 
ha ismét a sarkára áll, mert ha csak egy 
kicsit is meghátrál, az „ellenség” képes a 
háza ajtajáig üldözni Önt. 

Mérleg - A héten tényleg nem 
mindegy, hogy melyik lábbal 
kel fel. Az sem lényegtelen 
azonban, hogy kivel találkozik. 
Ha túl sok olyan ismerőse van, 

akik az örökös panaszkodásukkal már 
nyomasztóan hatnak Önre, akkor a leg-
jobb, ha mostanában messziről elkerüli 
őket. Törekedjen harmóniára!

Skorpió - Kényes konstellációk 
kísértik. Ha úgy áll a helyzet, 
hogy elvesztette valakinek a 
bizalmát, akkor jobb lenne 
azt mielőbb visszaszereznie. 

Jobban teszi, ha megnyílik és mondhatni 
őszinte vallomást tesz, ami nem csak 
Önnek tenne jót, de akár még a kapcso-
latukat is megmentheti vele.

Nyilas - A napokban, sajnos 
meg kell tapasztalnia, milyen 
is egyedül boldogulni. Ugyanis 
szerettei, barátai sem tudnak 
vagy lehetnek a segítségére, így 

egymagának kell megküzdenie bizonyos 
dolgokkal. A legjobb, amit tehet, hogy 
igyekszik a megérzéseire és a legjobb 
tudására hagyatkozni.

Bak - Ez az Ön hete, még ha 
apróbb nehézségekkel indul 
is. Pár nap után azonban talán 
élete legszebb időszaka veszi 
kezdetét. Mély nyugalmat érez, 

ami ugyanakkor óriási tetterővel jár 
együtt. Határozottan alakítja maga körül 
a történéseket és senki sem kérdőjelezi 
meg, amit Ön mond vagy tesz.

Vízöntő - Már van tapaszta-
lata a pénzügyek terén, főleg, 
ami a rokonságával kapcso-
latos. Talán kölcsön adott egy 
összeget, vagy tárgyat valaki-

nek, akiben aztán csalódnia kellett. 
Szerencsére most fordul a kocka: vissza-
kaphatja a kölcsönt. Érdemes most meg-
állni és értékelni a helyzetét. 

Halak - Most kellene úgy bán-
nia a többiekkel, mintha hímes 
tojások lennének. Előfordulhat 
fertőzés vagy lázas meg-
betegedés is, ezt megelőzendő 

töltse fel házi gyógyszertárát és vigyáz-
zon, hogy ne fertőzze meg környezetét. 
Ha dühös, vagy csalódott, próbálja meg 
indulatait megfelelően kezelni.

n Horoszkóp 12. Hét (2018. március 19-től március 25-ig)

Márc. 16., p. 
Hajnal u. 4. Medicina Gyógy-
szertár 25/412-113 
Márc. 17., szo. 
Váci M. u. 8. Római Patika  
25/423-669  
Márc. 18., v. 
Dózsa Gy. u. 2/A Kígyó 
Gyógyszertár 25/412-650 
Márc. 19., h. 
Korányi S. u. 1. Patika Libra  
25/400-387 
Márc. 20., k. 
Munkácsy u. 3/A Munkácsy 
Gyógyszertár 25/412-800 
Márc. 21., sze. 
Táncsics M. u. 6/B Zöldke-
reszt Gyógyszertár 25/413-
803 
Márc. 22., cs. 
Váci M. u. 8. Római Patika  
25/423-669 
Márc. 23., p. 
Szórád M. u. 6/A Piaci Gyógy-
szertár 25/504-160 
Márc. 24., szo. 
Vasmű Út 33/A Vasmű úti 
Őspatika 25/410-100

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. 16., péntek
Dunaújváros, Hold u. 1. 
1./2. 25/610-515
Márc. 17., szombat
Dunaújváros, Vasmű út 
10. 25/550-417
Márc. 18., vasárnap
Dunaújváros, Vasmű út 
10. 25/550-415 
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.

Márc. 20., kedd 
Dunaújváros,  
DV Vill.tag Apáczai  u. 13.  
8.00-11.00

Márc. 21., szerda 
Ercsi, Musashi, Ercsényi u. 1.  
12.00-15.00

Márc. 22., csütörtök 
Dunaújváros, DV Kokszoló,  
Vasmű tér 1.  
6.30-12.00

Márc. 22., csütörtök 
Sárosd, Ált.Isk. Fő u. 10-12.  
14.00-17.00

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
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Otthon-kert-dekoráció

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

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

22 éves szakmai tapasztalat.

Csészényi kertek a lakásban

Palántanevelés március 
végén, április elején

Minden háztartásban 
akad már nem használt, 
ám mutatós kerámia- vagy 
porcelánedény: teás- vagy 
levesescsésze, levesestál. 
Ezek új funkciót kaphat-
nak, szép látványt nyújthat-
nak, ha minikertet telepí-
tünk beléjük. A régi edény-
kék újrahasznosításának egy 
igen kreatív módját valósít-
hatjuk meg. Ezeket a csésze-
kerteket ajándékozhatjuk is. 

Használhatjuk őket prakti-
kus asztali dekorációként. 
Ha fűszernövényeket ülte-

tetünk beléjük, díszíthetik 
a konyhát vagy az ebédlőt, 
ugyanakkor mindig kéznél 
lesznek a friss zöldfűszerek.

Palántákat szinte bármiben 
nevelhetünk: akár tojástartó-
ban vagy wc papír gurigában 
is. Praktikus megoldás, hiszen 
azokkal együtt kerülhetnek ki 
majd a növények a kertbe. Elő-
nye az is, hogy a papír idővel 
lebomlik, a csemete gyöke-
reit pedig nem sértjük meg 

kiültetéskor. A tojástartót 
szaporítótálcaként használ-
hatjuk, ebbe egyszerre több 
magot is vethetünk.

Március második felében, 
március 15-20. körül ajánlott 
a paradicsom- és a paprikama-
got, március 20-25. között a 
zellert az ültetőedénybe ten-
ni, ezek egy hónappal később 
már a kertbe telepíthetők. 
Áprilisban, olyan meleg igé-
nyes növények, mint a tök és 
uborka magjai kerüljenek a 
szaporító edényekbe. A kifej-
lett zöldséget a májusi fagyos 
szentek után érdemes kiültet-
ni, a tök kivételével, amit már 
április végén átültethetünk.

 (Forrás: eletszepitok.hu)
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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:

-60% 

1990
Ft/m2-től

SüppedőS 
Szőnyeg-
padló
5690 Ft/m2        

Műfű 1760 Ft/m2

-20% 1390 Ft/m2
  

Beltéri műfű: 1120 Ft 
-20% 895 Ft/m2-től 

LaMináLt padLó

KaRniS

7 mm 2390 Ft/m2

1590Ft/m2

8 mm 2890 Ft/m2

1790Ft/m2

10 mm 4780 Ft/m2

2590Ft/m2

-30% 

-40% 

-50% 

pVC 
790 Ft/m2-től 
Közületi nagy kopásállóságú 
Pvc-padlók   1790 Ft/m2-től

-50% 

Dunaújváros, Magyar utca 42., (volt Hétvégi Kisáruház)
Tel.: 06-30/677-5082 Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

Ünnepi nyitva tartás:
Március 15. csütörtök: Zárva

Március16. péntek: 9-18
Március17. szombat: 9-13

Kövessen minket a -on is! www.facebook.com/domexszonyeg • (Az akció  csak a készleten lévő termék-
ékre vonatkozik!) A képek csak illusztrációk! Akciónk 2018. március 14-március 22 -ig illetve a készlet erejéig tart. 

Képek tájékoztató jellegűek. A változás jogát fenntartjuk!

Szinte Európa összes gyártójának kínálatából választhat!
NÁLUNK A MINŐSÉG AZ OLCSÓBB!

Egyszerű, ám látványos  
tavaszi lakásfelújítás 

 A tavasz közeled-
tével kedvet kapha-
tunk otthonunk csi-
nosítására. Egy látvá-
nyos és üdítő lakásfel-
újítást már fillérekből 
is el lehet intézni, csu-
pán egy kis kreativitás 
kell hozzá.

Fessünk, mázoljunk ked-
vünkre! Ahhoz, hogy a meg-
unt színt megváltoztassuk, 
nem kell külön mestert hív-
ni. Pár szabályt azért érde-
mes szem előtt tartani. A szí-

nek ereje jelentős, hiszen 
képesek tágítani és szűkí-
teni a tereket. Kis helyisé-
geket világos színre, a hosz-
szú magas tereknél pedig a 
padlót és a mennyezetet szí-
nesre, a falakat pedig fehér-
re fessük. Ettől a szoba ala-
csonyabbnak és szélesebb-
nek tűnik majd. Kicsi és ala-
csony tereknél a falakat és a 
padlót is világosra színezzük, 
ettől olyan érzetet kelt a tér, 
mintha a hátsó fal irányába 
tágulna.

Ha a plafontól a padlóig 
megvagyunk az új színekkel, 
akkor áttérhetünk a beren-
dezési tárgyak kiegészítői-
nek cseréjére. Új fogantyúk-
kal, átfestéssel díszíthetjük 
megunt konyhabútorunkat 
és szekrénysorunkat. Kiegé-
szítőkből igen széles a válasz-
ték a különféle áruházakban, 
de érdemes körbenézni a bol-
hapiacon is. 

Megújíthatjuk a kárpito-
kat és drapériákat is. Nem 
kell az egész kanapét újrakár-
pitozni, elég, ha a párnák új 
huzatot kapnak, vagy a régit 
kisebb kiegészítőkkel – pél-
dául zsinórokkal, gyöngyök-
kel – díszítjük. Ne feledkez-
zünk meg az ablakok újraöl-
töztetéséről sem!

 (Forrás: nlcafe.hu)

ágynemű és  
paplan vásár

Dunaújvárosban, az MMK-ban, márc. 20-án (kedden) 8-tól 13-ig
• ÁgyneMűgarnitúrÁK,  

lepedők, törölközők, konyharuhák, ágytakarók
• Paplanok, párnák, nagy és kispárnahuzatok, anginok

• PaPlan garnitúrák  
(paplan, nagypárna, kispárna) 6900 Ft/db

• 3 részes ágynemű garnitúrák rEkláM árOn: 1990 Ft/db 

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

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

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

Kőrisben másfél szobás, földszinten
5,49MFT, harmadikon 4,99 MFt. Tel.:
06-30/850-8000.

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.

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

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

Kisapostagi 90 m2-es, szigetelt családi
ház eladó. Tel.: 06-70/2394-684.

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

Mátyás király körúton egyszobás, szép
lakás másodikon eladó. I.á.:5,6MFT.
Tel.:06-30/850-8000.

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

KIADÓ INGATLAN

Garzont vagy önálló lakrészt bérelnék
Dunaújvárosban vagy környékén. Tel.:
06-20/231-2677.

Belvárosi kétszobás, téglalakás kiadó
igényes bérlőnek. Tel.: 06-30/210-5874
(16 óra után).

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

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

Szálláshely. Tel.: 06-20/345-6847.

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

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
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
Baracson 60 m2-es ház telekkel 3,5 MFt
Kulcson nyaraló gyüm. kerttel 4,2 MFt
Hajnal utcában 1,5 sz. felújított lakás 8MFt
Keresünk belvárosi, jó állapotú lakásokat
készpénzes vevőink részére!

06-30-1818-942
Intersparmögött 2 szobás panel 7,2 MFt
Vigadóban 2 szobás tégla 11MFt
Gagarin téren tégla lakás 10,9 MFt
5 szobás családi ház 23,5 MFt
Dújv.-i luxus ház 29,9 MFt
Venyimen családi ház 12,5 MFt
Venyimen családi ház 32MFt
KIADÓ Gagarin téren üzleth. 100 EFt+rezsi/hó
KIADÓ Dózsa II.-ben üzleth. 200 EFt+rezsi/hó
KIADÓ Nagyvenyimen 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
INGATLAN

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

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.

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.

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.

GARÁZS

Táborálláson 1100 nm-es, nyeles épí-
tési telek eladó. Tel.: 06-30/491-3524.

Garázs kiadó. Tel.: 06-30/691-6487.

ÁLLÁST KÍNÁL

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Dunaújváros külterületén 2015 m2-es
hétvégi házas ingatlan pincékkel, gaz-
dasági épületekkel és gyümölcsfákkal
eladó. I.á.: 1,9MFT. Tel.: 06-20/2929-
039.

Kulcs, Diós utca 5.226 hrsz-ú, 3 szintes
nyaraló, Dunához közel eladó. Tel.:06-
30/324-8635.

Kulcson 250 négyszögöl zártkert kis
házzal eladó. I.ár: 800.000Ft. Érd.:06-
20/452-5908.

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

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

BEFEKTETŐK, VÁLLALKOZÓK!
BudaiN. A. úton2800m2-es

közművesített telek 500m2-es
ipari létesítménnyel eladó.

06-20/433-1005

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.

Jelenleg működő élelmiszer üzlet ela-
dó. Tel.: 06-20/485-3841.

JÁRMŰVEK

Használt, idős, roncs autó vagy lakóko-
csi felvásárlás. Hivatalosan! Érd.: 06-30/
733-7753.

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

Simson kismotort keresek, üzemképte-
len is érdekel. Tel.: 06-30/268-4517.

6 éves Ford Focus kitűnő állapotban el-
adó. Tel.: 06-20/376-3057.

ÁLLÁST KERES

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

A Pannonia Ethanol Zrt. üzemtakarító munkakörbe keres új kollégát
Európa legnagyobb etanol gyártó üzemébe, amely a 2012-es gyárindulás óta
folyamatosan bővül (a gyár teljes létszámamamármegközelítőleg 200 fő), és
ahol a gyártás világszínvonalon zajlik. A vállalat célja, hogy megtalálja azon
munkavállalókat, akik tudásukkal hozzájárulnak a folyamatos fejlesztésekhez
és általuk a vállalat újabb sikereket érhet el a termelés és aminőség területén.
A cég telephelye Magyarországon, Budapesttől 60 km-re Dunaföldváron
található, a vállalat fő profilja az etanol és az állati takarmánygyártás.

Üzemtakarító
Feladatok:
• Gyár épületeinek, külső és belső területének tisztántartása napi
szinten
• Telephelyhez tartozó utak, járdák takarítása
• Iroda takarítás
• Technológiai berendezések, csövek, tartályok tisztítása
• Szemétszedés a Pannonia Ethanol Zrt teljes területén
• Meleg vizes magasnyomású mosóval történő vizes tisztítási
munkák
• Szemetes konténer előkészítése elszállításra
• Üzemhibából fakadó takarítási, tisztítási feladatok
• Egyéb teendők, mint fűnyírás, locsolás, gazolás, hó eltakarítása,
jégtelenítés

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Gyártó környezetben szerzett tapasztalat,
• Magas fokú teherbírás,
• Rugalmasság
• Precizitás
• Egy vagy több műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Versenyképes juttatási csomag, béren kívüli juttatásokkal
• Barátságos, fiatalos, dinamikus környezet
• Kimagasló munkakörülmények
• Munkavégzés helye: Dunaföldvár

Jelentkezés:
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el
önéletrajjjzát az alábbi e-mail címre: hr@@@pppannoniaethanol.hu

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.

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

Turul Car Kft. keres

Autószerelő
szakmunkást napi 8 órás

munkaidővel lehet pályakezdő is!
Telefonon: 06-20-477-73508 tonnás billencs tgk-ra teherautó sofőrt

kersek változó munkahelyen. Tel.: 06-
30/411-3772.

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.

LAKÁS

Balogh Á. utcában
jó állapotú, 2 szobás
téglalakÁs eladó.
I.ár: 10,5 MFt - 06-30/1818-942

Elcserélném I.emeleti, Technikumi,
külön bejáratú, 53 nm-es, kétszobás,
amerikai konyhás teljesen felújított
téglalakásomat kisebbre (egyszobás-
ra vagy egyszoba étkezősre) vagy el-
adnám. Ár: 12MFt. Tel.: 06-25/743-
102.

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb

Belvárosi, kétszobás, első emeleti, felú-
jított, átalakított, légkondis téglalakás
eladó. I.á.: 12,2MFT. Tel.: 06-30/210-
5874 (16 óra után).
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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

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
fejlesztes@dak.hu e-mail,

vagy a
2400 Dunaújváros, Pf. 256

címre kérjük elküldeni.”

KArbAntArtó
géplAKAtos

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

Nyugdíjas Munka-Társ Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezet

Dunaújváros, Dózsa György út 11. 1/1.
Nyitva: 25/744-773 (nyitvatartási időben)

www.nyugdíjasmunkatars.hu

traktoros és
etető traktoros

Adony környéki munkahelyre

traktoros és
etető traktoros
munkatársakat felveszünk.

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

telefonszámon.

Dunaújvárosi telephellyel
rendelkező építőipari cég

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

telefonszámon lehet.

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

Önállóan dolgozni tudó
szerkezetlakatost

keresünk heti fizetéssel.
Hosszú távú munkalehetőség!

Jogosítvány előny.
Tel.: 0630/7853244

A Body FashionMagyarország Kft. dunaújvárosi üzemébe, munkatársakat keresünk hosszútávra az alábbi pozíciókba:

Amit kínálunk: határozatlan idejű munkaszerződés, egyműszakos munkarend,
(választható kezdés), korrekt bérezés + kiemelkedő bónusz rendszer.

Egyéb: 100%-os utazási költségtérítés helyközi járatokra, gépkocsi költségtérítés, albérleti támogatás.

Érdeklődni és jelentkezni: hr@bodyfashion.hu e-mailen.

Varrónő
Elvárások: Szakképzettség vagy több éves szakmai gyakorlat

Operátor
Elvárások:Min. 8 ált. iskolai végzettség, precíz, önálló munkavégzés

Raktáros
Elvárások:Min. 8 ált. iskolai végzettség,targoncavezetői jogosítvány

Varrógépműszerész
Elvárások: Szakirányú végzettség vagy több éves szakmai gyakorlat

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.

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

KeresKedelmi
Képviselőt

keres dunaújvárosi, hullámkarton
csomagolóanyag gyártó Kft.

Elvárások:
•Minimum középfokú végzettség,
• Feddhetetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány, gépjármű
vezetői gyakorlat, saját gépkocsi,
• Internet hozzáférés szükséges.

Előny:
• Felsőfokú végzettség
• Szakmai és kereskedelmi tapasztalat
• Középfokú nyelvtudás

Jelentkezni kizárólag fényképes
önéletrajzzal lehet a

munkatars@hullampack.hu
e-mail címen.

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

Építőipari cég
középfokú végzettséggel

útépítésben és
mélyépítésben jártas
munkatársat keres

művezetői
munkakörbe.

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

VízVezeték és
csőszerelő gépész
kollégákat keresünk. Kiemelt kereset!

Heti fizetés! Jogosítvány előny.
0630/7853244

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

álláshirdetések 33 000 példányban                           az elérhető legtöbb

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
• Hegesztő
• Kazánkezelő
• Kormányos
• Kovács
• Lakatos
• Meleghengerész
• Műszakos lakatos
• Öntő-formázó
• Segédolvasztár
• Tolatásvezető
(érvényes vizsgával)
• Üzemmérnök
• Vegyésztechnikus
• Villanyszerelő
• Villamosgép tekercselő
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Festéshez, burkoláshoz értő segéd-
munkásokat keresek. Tel.: 06-20/598-
8698.

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

Százhalombattai optikánkba keresünk
heti egy alkalomra kisegítő nyugdíjast
vagy kismamát. Érdeklődni munkana-
pokon 9-16-ig a 06-30/350-5991-es
telefonszámon.

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

Segédmunkások jelentkezését várjuk
dunaújvárosi és városkörnyéki munká-
ra. Jelentkezni a 06 70/392-8149-es
telefonszámon lehet.

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

Rácalmáson található szálloda szoba-
lányt keres. Fényképes önéletrajzokat
a frontoffice@jankovichhotel.hu címre
várjuk.

Dunaújvárosba főállású autóbusz-
szerelőt keresünk! Munkavégzés he-
lye: Atlasz Busz Kft. Budai Nagy Antal
u. 29. Érdeklődni a 06-30/309-3404-
es telefonszámon lehet.

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

Megváltozott
Munkaképességű

férfi Munkavállalót
keresünk.

06-20/9269-618

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

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

1650 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056

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

Közétkeztetéssel foglalkozó cég
dunaújvárosi területre

gépkocsivezetőt,
rakodási feladatokkal keres.

Bejelentett 8 órásmunkaidő, állandó
délelőttösműszak, emeltmunkabér
(140 000 Ft nettó) stabil háttér,

étkezést,munkaruhát biztosítunk.

Önéletrajzát elküldheti az
elelmezes.duv@hungast.huvagy

leadhatja személyesen:Dújv., Apáczai
Cs. J. u. 13., hétköznapokon7-13-ig.

SIFEKO Kft. keres
HEGESZTŐKET, ACÉLSZERKEZETI

LAKATOSOKAT
dunaújvárosi telephelyére. Szakmai
tapasztalat, rajzolvasás szükséges.

06-20-416-3989

Férfi segédmunkásokat

06-70/605-3005

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

06-70/605-3005

Vasbeton előregyártó üzembe
szakirányú végzettséggel

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

ÁLLÁSAJÁNLAT!
Piacvezető pénzügyi cég
Munkatársakat keres
dunaújvárosi irodába:

1 fő ADMINISZTRÁTOR
1 fő CALL-CENTERES

munkakörbe.
Kiemelt fizetés, teljes betanítás,

önálló munkavégzés!

Tel.: 06-70/387-6060

A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

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

Szakképzett
felSzolgálót
keresünk belvárosi
kávézóba, azonnali

kezdéssel.
Tel.: 06-30/313-0556,
E-mail: corneruzletvezeto@cornergroup.hu

KVJMűvek ZRT.
Autóipari alkatrészgyártó

vállalat keres

irodai/logisztikai
adminisztrátori
területre munkatársat

Elvárások:
- Minimum középfokú
végzettség
- Excel, Word alapfokú
ismerete

Feladatok:
- Belföldi és nemzetközi
szállítólevelek készítése
- Fuvar rendelés
- És hozzá kapcsolódó egyéb
adminisztrációk

Előny:
Hasonló területen szerzett

tapasztalat

Amit kínál:
- Versenyképes jövedelem
- Cafetéria
- Utazási költségtérítés

Jelentkezés:
KVJ Művek ZRT.

H-2421, Nagyvenyim KVJ Művek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102
Mobil: 06-30/348-70-78
titkarsag@kvjmuvek.hu

www.kvjmuvek.hu

Fémipari minőségellenőrt
keresünkmagasépítő technikusi
végzettséggel Dunaújváros

területére.
Tel.: 06-70/336-2200

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

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

Adony környéki munkahelyre
állattenyésztésbe
segédmunkás

munkatársakat felveszünk.
Jelentkezés munkanapokon 9-15 óra között

a 0630/364-0504 telefonszámon.

Keresünk alternatív iskolába

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

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

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

Nehézgépkezelői
jogosítvánnyal, C kategóriás

jogosítvánnyal
gumiláncos kisgépre

gyakorlattal rendelkező

gépkezelőt
keresünk.

Érdeklődni:
munkanapokon 7-15 óráig a

30/830-9173
telefonszámon lehet.

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

A 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.

• Munkavédelmi
koordinátor

Feltétel: tárgyalóképes angol
nyelvtudás, felsőfokú munkavédelmi

végzettség

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:
gallaine.ildiko@ferrobeton.hu,

25/887-066

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

Vagyonvédelmi cég
telephely őrzésre

vagyonőrök
jelentkezését várja.

Feltétel: érvényes vagyonőri
igazolvány és új vizsga
(tanusítvány) megléte.

Jelentkezni a
vagyonor83379@gmail.com

e-mail lehet.

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

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

Darusín Kft.
keres (megváltozott munkaképességgel is)

biztonsági őrt
tel.: 06-25/ 503-930

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

Asztalos vállalkozás,
önállóan dolgozni tudó

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

Az Ecotech Nonprofit Zrt.

Oktatásszervező
munkatársat keres!

Az állással kapcsolatos
részletek a

www.felnottkepzesfelsofokon.hu

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

Gyorsétterembe
keresünk 4 órás munkaidőbe,
35 év feletti dunaújvárosi

konyhalányt.
0670/4080895

Alkalmi munkaviszonyba

traktoros
munkatársakat felveszünk.
Bér: megegyezés szerint

Jelentkezés
munkanapokon 9-15 óra

között a

0630/364-0504
telefonszámon.
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redőny
javítás, eladás. Hétvégén is.
06-30/332-6346

Vendéglátói szakképzettséggel rendel-
kező pultost keresek. Tel.: 06-20/340-
5000.

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

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

Költöztetés
06-20/337-2777

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

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

Kertek karbantartását, metszést, fűnyí-
rást, zöldhulladék szállítását vállalom.
Tel.: 06-20/546-5918.

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

Kőműves, burkolási munkákat, fürdő-
szobák felújítását, kisebb csőszerelést
vállalok. Tel.:06-30/865-2938.

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

Bádogozás (ereszcsatorna, fedések,
díszműves munka) egyéni igények sze-
rint! Érd.: 06-70/582-3022.

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

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

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

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

ALKALMAZOTTAT felvesz ingatlaniroda
fő vagy másodállásban (alapbér + juta-
lék). Érd.:06-30/334-5262.

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

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

Gyakorlott pedikűrös házhoz megy.
Tel.: 06-30/901-0767.

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

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

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

Köműves munkát vállalok jó minőség-
ben. Tel.: 06-30/320-4863.

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

Relax-masszázs: 06-20/391-8527.

ÁLLAT

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

Előnevelt csirke, sárga 410Ft, master-
kendermagos 425Ft, húsfehér 460Ft,
házhoz szállítva. Tel.:06-20/9391-895,
06-20/5494-822.

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

Tacskó kiskutyák oltva, féreghajtva ela-
dók, fekete-barnák. Tel.: 06-30/360-
3451.

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

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

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

EGÉSZSÉGÜGY

Urológiai magánrendelés
Dr. Veszprémi Tibor

Bejelentkezés: 06-30/990-3643

Lándzsás önkiszolgáló autómósóba,
másodállásba, felügyelő gondnokot
felveszek. Jelentkezni
a molnarmoso@gmail.com címen le-
het.

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

SZABADIDŐ

Mátraszentimrei üdülési jogomat jutá-
nyos áron eladom. Tel.: 06-30/820-
5752 (18:00-20:00).

VEGYES

MASZ Csoport Kft.

gyártásból
visszamaradt

alapanyagokat
kínál megvételre

kedvezményes áron.
A termékekért és árakért

látogasson el honlapunkra:
www.maszcsoportkft.hu

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.

Régi antik bútorokat, hagyatékot/dísz-
tárgyakat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat (Herendi/Zsolnay) vásárolok.
Tel.:06-30/849-4786.

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, érint-
kezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium,
forassztópálca, tekercs, amalgám stb.
vásárolok. Tel.:06-20/923-4251.

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.

Dunaújvárosban bontásból származó
tatai szalagcserép ingyen elvihető. Tel.:
06-30/351-5720.

Elektromos kerékpár áron alul eladó.
Tel.: 06-70/617-3945.

TÁRSAT KERES

72 éves hölgy szeretné megtalálni pár-
ját. Találkozzunk! Tel.: 06-30/3200-107.

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

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

OKTATÁS

Autós - Motoros iskola

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

RÉSZLET FIZETÉS!

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
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.

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

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

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!

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

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

rakodással. Sitt- és
szemétszállítás bontással.
Tel.: 06-20/310-5326

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

Tel.: 06-70/667-3958

,,GYÖNGY
,,
ÜVEGEZÉS

KÉPKERETEZÉS
30/253-6054
25/412-415

Béke tér 3. (Depo udvar)


Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

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

Fakivágás, gallyazás,
ágdarálás.

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

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

Hőszigetelő üveg beépítés.
Konyhabútor gyártás, javítás.

Gázszellőző kivágás.
06-30/355-7590

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

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

06-20-9-732-172

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

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

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.
Tel.: 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

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.

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

Magas bérezés
Kellemes munkakörnyezet

Könnyű fizikai munka

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

Újonnan induló vállalati 
buszjárattal Százhalombattai 

neves partnercégünkhöz keresünk 

ÖSSZESZERELŐ
kollegákat

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

FESTMÉNYVÁSÁR
Dunaújváros, Munkás-

műv. Kp. MMK, Apáczai Cs. J. u. 11.
március 22. csütörtök 11-18 óráig 
március 23. péntek  9-17 óráig

 Több, mint 250 db festményből 
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

Foglaljon szállást nagyker áron!:
www.szekelyerno.hu

Hitelek, biztosítások, 
megtakarítások, 
b e f e k t e t é s e k .

gyors, korrekt ügyintézés.

06-70/657-4657

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

Regisztrálj, nézd meg a gyárat, és  
csatlakozz hozzánk OPERÁTORKÉNT!

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

•   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 távú munkalehetőség
• Családias és rendezett munkakörnyezet
• Ingyenes céges buszjárat

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

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

https://hanonsystems.karrierportal.hu/

Gyártósori operátorokat 
(Székesfehérvár)

Amit kínálunk:

Egy jó munkahelyen … 
… megbecsülnek és hosszútávra tervezhetek,

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

akár az egész családommal!

Ilyen munkahelyen szeretek dolgozni!
Szeretnél hasonlóan érezni munkahelyeddel kapcsolatban?

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

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

Dunaújváros piacvezető 

AUTÓKOZMETIKÁJA
családi okok miatt ELADÓ!

Tel.: +36 30/825-8675

A Grabarics Építőipari Kft. munkatársat keres 

VILLANYSZERELŐ 
munkakör betöltésére.

FELADATA: 
építési területeken az ideiglenes elektromos hálózat ki-
építése, meglévő ideiglenes felvonulási berendezések, 
egyéb villamos berendezések telephelyen történő terv-
szerű karbantartása, ellenőrzése, dokumentálása.

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES  FELTÉTELEK:
• Villanyszerelő szakmunkás bizonyítvány
• Villanyszerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

 Az önéletrajzokat a munkakör megjelölésével az 
allas@grabarics.hu  e mail címre kérjük eljuttatni:  

szuperinfo.hu

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


