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Lapzárta és megjelenés 
változás!
Kedves Hirdetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a március 30-i újságunk 
március 29-én, csütörtökön jelenik meg.

Hirdetéseiket  
március 27. (kedd) reggel 10 óráig adhatják fel.

Megértésüket köszönjük!

Dunaújvárosi Szuperinfó Szerkesztősége

Dunaújváros piacvezető 

AUTÓKOZMETIKÁJA
családi okok miatt ELADÓ!

Tel.: +36 30/825-8675

2400 Dunaújváros, Magyar út 4.
(Seat-Skoda Szalon mögött)

+36 (30) 537-3799

+36 (25) 789-365+36 (25) 789-365  •  www.bowitt.hu

Húsvéti bál
a DiGitállAl

március 31-én 20 órától
a Béke Étteremben.

érd.: 06-20-310-30-06

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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DUNAÚJVÁROS, MMK
március 29. (csütörtök) 9.00-14.00-ig

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

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

Gerinc jóGa
tanfolyam indul

a dunaújvárosi  
Dharma jóga Stúdióban  

áprilisban, k-cs  
18.30-20.00 óráig.

Bejelentkezés:  
06 20 529 2934

Gerinc jóGa
tanfolyam indul

a dunaújvárosi  
Dharma jóga Stúdióban  

áprilisban, k-cs  
18.30-20.00 óráig.

Bejelentkezés:  
06 20 529 2934

Taxi 77
06-70/350-4131

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

Sólerakódás?  Fáj a háta?
Várom a masszázsasztalomon!
06-20/258-9304

www.mezesmasszazs.ucoz.hu

Autós oldalak

a 6-7. oldalon.

álláshirdetések
az 1., 8., 9., 10., 11. 
és 12. oldalon.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

e-mail:  
dunaujvaros@szuperinfo.mediaworks.hu

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!

Locsolkodás
„A húsvéti locsolás ősi katartikus rítus keresztényiesített formája. Eredetének egyházi magyará-
zata részint a keresztelésre utal, részint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hir-
dető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját 
őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat.” (Magyar Néprajzi Lexikon)

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

Aktuális,
  húsvét

Az elnevezés arra utal, hogy 
a húshagyó keddel kezdődő 
nagyböjti időszak után ekkor 
ismét lehet húst fogyasztani. 
A Nagyhét a böjt utolsó hete. 
A virágvasárnappal veszi kez-
detét, amikor a keresztények 
megemlékeznek arról a bib-
liai eseményről, amikor Jézus 
szamárháton bevonult Jeru-
zsálembe. 

A Húsvét eredetileg egy-
beesett a pészah nevű zsi-
dó ünneppel. A pészah kike-
rülést jelent és a zsidó nép 
Egyiptomból való kivonulá-
sához köthető.

A Húsvét mozgó ünnep, 
minden évben más napok-
ra esik. A katolikus egyház 
1581-ben egy kánonba fog-
lalva határozta meg a Húsvét 

kiszámításának módját, mely-
hez azóta is ragaszkodnak.

Nagycsütörtök az utol-
só vacsoráról, Nagypéntek a 
keresztre feszítésről, Húsvét-
vasárnap pedig a feltámadás 
ünnepéről szól. 

A legfontosabb Húsvéti jel-
képek a bárány, a barka, a nyúl 
és a tojás.

Jézus a keresztények szá-
mára egyfajta áldozati bárány-
nak tekinthető, aki meghalt a 
bűneikért. Virágvasárnapon 
a katolikusok barkaszentelést 
tartanak. A nyúl a termékeny-
ség szimbóluma lehetett ere-
detileg. A tojás az új élet szim-
bóluma. A tojásfestés szoká-
sa régi korokra nyúlik vissza. 
Az első festett tojások pirosak 
voltak. A piros színnek mági-
kus védelmező erőt tulajdo-
nítottak.

 (Forrás: pontosido.com)

 A család legkisebbjei is 
könnyen készíthetnek húsvé-
ti dekorációt. Nem kell hoz-
zá más csak néhány fából 
készült ruhaszárító-csipesz, 

színes filctollak és némi színes 
fonal. Szemeket, szájat, orrot, 
bajszot és mancsokat rajzol-
va, a füleket színezve, a nyak-
ra masnit kötve állítható elő a 
csipesznyuszi csapat. 

 A locsolko-
dás magyar húsvéti 
hagyomány. Eszerint 
húsvéthétfőn hajnaltól 
kezdve a fiúk vízzel, 
újabban csak illatos 
kölnivel locsolják meg 
az ismerős lányokat. 

Vízbevető, vízbehányó 
hétfőnek is nevezték, ugyan-
is még ötven évvel ezelőtt is 
elterjedt formájában vödör-
nyi vízzel locsoltak, vagy az 
itatóvályúba dobták a lányo-
kat, akik erre az alkalomra a 
legszebb ruhájukba öltöztek. 
A városokban, illetve napja-
inkban már szinte mindenhol 
az a formája az elterjedtebb, 
amikor a locsolóvers elmon-
dása és a kölnivel való locsol-
kodás után lehet kiérdemelni 
a jutalmul kapott ajándékot. 
A locsolásért cserébe hímes-, 
de legalábbis festett tojás jár a 

fiúknak. A csokitojás az egy-
szerűbb megoldása ennek a 
hagyománynak. Ennél még 
egyszerűbb, amikor pénzt 
csúsztatnak a locsolkodó 
zsebébe. Ki mekkora összeg-
gel jutalmazza a gyereke-
ket, az egyénfüggő. Töreked-

jünk arra, hogy a gyerekeket 
ne a pénzgyűjtés motiválja a 
locsolkodásra. 

(Forrás: ridikul.hu)

A Húsvét – 2018. április 1–2.

Víz, kölni, pirostojás, csokitojás, pénz 

Készítsünk húsvéti csipesznyuszit

Nyuszika a húsvét közeledtével 
betér a boltba.
- Ecetet kérek!
- Sajnos nyuszika, mi nem tar-
tunk ecetet, ez egy festékbolt.
- Mondom, e-c-e-t-e-t kérek!!!!
- Nyuszika, ez egy festékbolt!
- Jó, akkor mondom 
mászképp: kérek egy pamacot!

HUMOR
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dr. Lengyel árpád hagyatéka 
(földszinti előcsarnok)
Megnyitó: ápr. 4. 17:00
Látogatható: máj. 10-ig

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.

ZárÓra – avagy tántorgás és 
elmélkedés az ICa-d piacán 
(finisszás)
Márc. 24. 18:00

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

Megnyitó: márc. 28. 17:00
Megtekinthető: ápr. 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)
Ápr. 21-ig

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

BARACS – FALUHÁZ
(Szabadság tér 8.)
a vÍZ MInT éLeTTér – gyermek-
rajz-kiállítás
Megtekinthető: ápr. 22-ig

KULCS – FALUHÁZ
(Kossuth L. u. 85.)
a vÍZ MInT éLeTTér – gyermek-
rajz-kiállítás
Látogatható: Március végéig

Egyéb
kikapcsolódás
JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR
(Dújv., Apáczai Cs. J. u. 9.)
HeLyIsMereTI kvÍZ
A márciusi hónap témája: a duna-
újvárosi Montbach (Mondbach) - 
kúria. Elérhető: jakd.hu
Beküldési határidő: április 15.

GaraBonCIás konCerT – a 
magyar költészet napja
Ápr. 12. 17:00

InTerakTÍv FoGLaLkoZás 
általános iskolásoknak a Gyer-
mekkönyvtárban! 
(előzetes bejelentkezéssel)
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)

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

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

BÓdy GáBor FILMkLuB
a naPFény ÍZe
Márc. 27. 17:00

sTand uP - oPen MIC
Márc. 29. 18:00

LéLekHaranG - dráma
Márc. 28. 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

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. 
Az Intercisa Múzeum zárva tart: 
2018. március 30-tól (nagypén-
tektől) - 2018. április 2-ig (húsvét-
hétfőig)
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 kiállítások:

a mentés története (2. emeleti 
kiállítóterem)
Megnyitó: ápr. 4. 17:00
Látogatható: máj. 10-ig

HarMonIkávaL a HarMonI-
káÉRT – jótékonysági koncert
Ápr.6. 18:30

REFORMÁTUS TEMPLOM
 a dunaújvárosi vegyeskar 
vIráGvasárnaPI konCerTje
Márc. 25. 19:00

BARACS – FALUHÁZ
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 Iko-
noGráFIaI 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

Mozi
DÓZSA MOZICENTRUM
(Dújv., Dózsa Gy. tér)
Gringo - 2d
Márc. 23., 24., 25., 26., 27., 28. 
20:15

nap nap után - 2d
Márc. 23. 20:00, 24. 17:30, 25. 
18:00, 26. 16:30, 27., 28. 18:00

nyúl Péter - 2d
Márc. 23. 15:45 és 16:15, 24., 25., 
26., 27., 28. 16:15

sherlock Gnomes - 3d
Márc. 23. 17:15, 24. 10:00 és 15:30, 
25. 10:00 és 16:00, 26. 15:00, 27., 
28. 16:00

Tomb raider - 3d
Márc. 24., 25. 20:00, 26. 21:00, 27., 
28. 20:00
Tomb raider - 2d
Márc. 23., 24., 25., 26., 27., 28. 
17:45

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

ToLdI - musical
Márc. 26. 15:00, 29. 19:00, ápr. 10., 
26. 15:00
vaLaHoL eurÓPáBan – musi-
cal
Márc. 27. 19:00, ápr. 27. 19:00

Ajánló
Bardocz Éva az Írisz Versszínpad vezetője
Március 26-án 17 órától ismét jelentkezik az Írisz Versszínpad. Az MMK földszinti színházteremében várunk 
mindenkit. Tea és sütemény kíséretében az ismert költők, írók mellett helyi szerzők műveit is megszólaltat-
juk társaimmal: Kollárné Jánoki Annával, Barna Józseffel, Pálfalvi Jánossal. Elkészült ötödik CD-lemezünk, 
melyen dunaújvárosi költők versei hangzanak el. A teadélutánon adunk belőle az érdeklődőknek. 



4 2018.  március 23.

Disney
Az apa kérdezi a gyerekétől a Disney webolda-
lával kapcsolatban:
- Milyen jelszóval regisztráltad magad?

- Mikiegér-Donaldkacsa-Goofy-Pluto.
- És miért ilyen hosszú?
- Azt írták, hogy legalább 4 karaktert kell tartal-
maznia!

HUMOR

Otthon
Itt az idő…
A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik.  2018. március 25-én, 
vasárnap hajnalban 2.00 órakor 3.00 órára kell előreállítani az órát. Egyelőre marad 
minden a régiben, és továbbra is át kell állnunk tavasszal a nyári időszámításra. 

március 26-tól!

tavaszi 
vásár!

 Fillérekért besze-
rezheted a csoda-
szert, a kanapéd 
pedig szebb lehet, 
mint új korában.

A kanapé szinte a nappa-
li lelke, hiszen a bútor egyike 
a leghangsúlyosabb darabok-
nak: lenyűgöző mérete és csa-
logató kényelme képes min-
den tekintetet azonnal magá-
ra vonni. Ugyanakkor idővel 
elkerülhetetlen, hogy a felüle-
tére piszok kerüljön, ilyenkor 
pedig nem árt, ha kéznél van 
némi gyorssegély.

Mindegy, hogy étel- vagy ital-
foltról van szó, vagy egyszerű-
en a mindennapos használat 
hagyott nyomott 
rajta, szerencsére 
nem kell egyből új 
kanapé vagy borsos 
árú bolti tisztítószer 
után nézni, mert 
mindössze néhány, 
olcsón beszerezhe-
tő háztartási szerből 
is készíthetsz haté-
kony bútortisztítót.

Házi szer a kanapé 
foltjai ellen

Az izopropil-alkohol neve, 
meglehet, keveseknek cseng 
ismerősen, pedig a gyógy-
szertárban kapható, filléres 
csodaszer csodákra képes a 
ház körül. Gyermekek elől 
mindenképp elzárva tartan-
dó, emellett nem árt jól elkü-
löníthető helyen tárolni, hogy 
biztosan ne igyon bele senki.

Egy szórófejes flakonba önts 
egy deciliter izopropil-alkoholt, 
két deciliter háztartási ecetet, 
és pár csepp tetszőleges illa-
tú illóolajat. Fújd a szennye-
zett kanapéra a készítményt, 
majd keféld át alaposan. Adj 

neki pár perc hatóidőt, 
ezután törlőkendővel is dör-
zsöld át a felületet. Utóbbit 
addig kell csinálnod, amíg 
a folt el nem tűnik, a törlő-
kendő pedig teljesen tiszta 
lesz. Utolsó lépésben száraz 
ronggyal töröld át a kárpi-
tot, és hagyd megszáradni.

(forrás: femina.hu)

A legerősebb házi folttisztító keverék
Ha már nagyon csúnya a kanapéd, próbáld ki ezt!

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.

Valencia sor 355 cm 
129.300 Ft  123.300 Ft

Katania A sor 260 cm 
94.800 Ft  87.800 Ft

Bravó gardrób 
107.900  97.900 Ft

Hajni konyha 2 m   
79.100 Ft  71.100 Ft

Zill konyha 2 m  
138.900 Ft  132.000 Ft

Joy max franciaágy 
extra magas 160x200 cm 
109.300 Ft  101.300 Ft

Sansa u sarok 353x184x184 
254.000 Ft  234.000 Ft

Osaka franciaágy 160x200 cm 
87.000 Ft  77.000 Ft Képek 700 Ft-tól

Fürdőszobaszett  50 cm 
67.500 Ft  57.500 Ft

Panama sarok 240x160 cm 
124.400 Ft  114.700 Ft

Bartek ágykeret 90x200 cm  26.000 Ft  20.600 Ft
(Matrac és ágyneműtartó nélkül)

Tursi kanapé
 82.800 Ft  76.000 Ft

Pega sarok 240x160 cm 
92.000 Ft  88.000 Ft

Gréta kanapé 2 személyes 
73.100 Ft  64.400 Ft

Üvegasztal + 4 szék 
62.800 Ft  52.800 Ft

húsvéti Bútorvásár
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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

A sütés-főzés közben fel-
használt tojások héjait célsze-
rű félretenni, s egy héttel hús-
vét előtt minikertet telepíte-
ni beléjük. A gondosan meg-
tisztított és megszárított héjak 
aljára tűvel óvatosan fúrjunk 
apró lyukat, hogy a pangó víz 
távozhasson belőlük. Tegyük 
papír tojástartóba vagy bár-
milyen lapos edénybe esetleg 
papírgurigából vágott gyűrűk-
re a héjakat, töltsük meg őket 
virágfölddel, s a tetejére szór-
junk zsázsamagot. Szórjuk 
jó sűrűn, hogy minél dúsabb 
legyen majd a növényzet. Pici 
földet tegyünk csak rá. A föl-
det mindig nedvesen kell tar-

tani, hogy a csírázás meg-
induljon, tehát gyakran kell 
öntözni. Néhány nap múlva a 
növénykék túlnövik a héjat, és 
sűrű, sötétzöld bokorként búj-
nak elő belőle. 

A tojáshéjat akár vattával 
is kibélelhetjük, aminek szin-
tén folyamatosan nedvesnek 
kell lennie.

A zsázsa rendkívül hamar 
kinő, így nem nagyon lehet 
elkésni, húsvétra elkészülhet 
az asztali minikert. Kellemesen 
csípős íze remek kiegészítője a 
húsvéti sonkának. Az ünnepi 
étkezésnél ki-ki vághat a saját 
kis zsázsaneveldéjéből egy picit. 

A tojáshéjakat díszíthet-
jük még az ültetés előtt. Vic-
ces arcokat festhetünk a héjak-
ra, amiknek a kikelő zsázsa 
lesz a haja. Az asztalon pedig 
nagyon jól mutat az is, ha 
néhány hímestojás veszi körül 
a zsázsás példányt.

Húsvéti zsázsakert 
az ünnepi asztalon

HÚSVÉTI AKCIÓ!

Kérje ingyenes árajánlatunkat és tudja le egy nap alatt 
nyílászáróinak cseréjét velünk, igény esetén teljes helyreállítással.

(nyílászárók és tartozékaik, redőnyök, szúnyoghálók)

TAVALYI 

ÁRAKON!
MINDEN TERMÉKÜNKRE 

KEDVEZMÉNYT
ADUNK40%

Érv.: m
egjelenéstől 2018. 04. 06-ig

www.ablak-oc.hu / +36 30 2200 331 / ablak@ablak-oc.hu

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.

További információ: www.fmcagro.hu

®Granstar  SuperStar Pack
Hatékony és gazdaságos kalászos technológia
egy csomagban.

12 ha-os virtuális kalászos gyomirtó és

gombaölő csomag:
® ® ®Granstar  SuperStar NEW + Riza  250 EW + Trend  90

KA
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RG
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Telefon: 06-20/424-0184

Akciónk 2018. március 22 - április 1-ig ill. a készlet erejéig tart. A változás jogát fenntartjuk!

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

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

Padlószőnyegek    már 899 Ft/m2-től

ÜnnePi nyitvatartás: 
Március 30-án zárva, 
Március 31-én nyitva 8-12-ig,  április 2 zárva

Kövessen minket a                      -on is! www.facebook.com/domexszonyeg

 Laminált padlók:
1390 Ft/m2-től

A képek csak 
illusztrációk!
       Az akció 
           csak a 
készleten lévő 
     termékekre 
     vonatkozik! 

HÚSVÉT  
AJÁNLATUNK
DaraBsZŐnyeGeK

-20% -40%
-60%
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Tel: 25/523-080 • 06-30/644-8304

UNIx szervIzpartNer márkafüggetleN aUtószervIz
• Műszaki vizsga

• Eredetiségvizsgálat
• Gépkocsik javítása, szervizelése

• Karosszériajavítás, fényezés
• Biztosítási kárügyintézés

• 3D futóműbeállítás

Quality Dunaújváros Kft. • Dunaújváros, Béke krt. 1.
Tel.: 06 (25) 430-633 • szerviz@autoquality.hu

autoquality.hu

Autós
  oldalak

Nem árt, ha szakember-
re bízzuk a gépkocsi tavaszi 
felkészítését. Például nagyon 
fontos az alapos mosás, hogy 
a szennyeződéseket a legki-
sebb résekből is eltávolítsuk. A 
sótartalmú kosz szétmarhatja 
a karosszériát, ezért fontos az 
alvázmosás. A szakember köz-
ben észreveheti a kisebb sérü-
léseket. A fényezés mellett az 
alvázvédelem is sérülhet, eme-
lőn azt is érdemes átvizsgálni. 
A kisebb leverődéseket javít-
tatni illik, hogy a helyükön ne 
alakulhasson ki rozsda.

A mai autók motorte-
re általában alulról burkolt, 
de a hideg és az esetleges 
mechanikai behatások miatt 
leeshet néhány rögzítő csa-
var, patent, ezeket érdemes 
ellenőrizni, hiszen a lesza-
kadt panel drágább, mint 
pár csavar. Ugyanez a hely-

zet a kézifék bowdenjével. 
Az is lóghat a törött rögzítő 
patent miatt, a csere olcsóbb, 
mint ha leszakad a komplett 
kézifékbowden.

A futómű egy érzé-
keny pont, télen elállítód-
hatott. Olcsóbb egy állí-
tás és lengéscsillapító-vizs-
gálat, mint ha a hibásan 
álló kerekek miatt elkopik a 
gumi. Kipörgésgátlóval sze-
relt autóknál csúszós úton a 
rendszer fékezéssel őrzi meg 
a tapadást, ezért a hajtott 
kerekek fékbetétjére is oda 
kell figyelni, ez is megér egy 
ellenőrzést. A motortérben a 
gumicsövek állapotára is oda 
kell figyelni, amelyik repede-
zett, azt érdemes cserélni.

A motortér mosását bízzuk 
szakemberre. A klíma tisztítá-
sa és ellenőrzése, a pollenszű-
rő cseréje is aktuális és fontos.

ROBOGÓ SZERVIZ! 
Műszakira való felkészítés.

Dújv., Pince sor 37. 
06-70/351-0828

G.P. Autómosó
Béke városrész

Komplett kárpittisztítás 
10.000 Ft.

06-20/248-5418
16 000 Ft

Legyen szakszerű az autó 
tavaszi felkészítése!

Karambol
3 autós karambolozik egymással. Megszólal a német Mercis:
- Egy heti munkám odalett.
Erre megszólal a francia Renault-os:
- Egy havi munkám veszett kárba.
Mire a magyar trabantos:
- Egész életem munkája odaveszett!
Erre a másik kettő:
- Minek vettél olyan drága kocsit?

  * * *
Abroncs ellenőrzés

Autós a benzinkútnál:
- Kérem ellenőrizze az abroncsokat!
Mire a kutas:
- Egy, kettő, három, négy... Megvan az összes!

* * *
Trabant

- Hogyan duplázod meg a Trabant árát?
- ???
- Teletankolod!

HUMOR

Március 25-én indul a F1
Óriási változás áll be a Formula-1-es futamokkal kapcsolatban, minden verseny rajtja „óra 
tízkor” lesz majd, ráadásul az összes futamot el is tolták egy órával. Az eddigi jól bejára-
tott 14.00-s rajtok helyett 15.10 lesz az alapvető európai kezdési időpont, amelyben nem 
annyira a plusz tíz perc, inkább a plusz egy óra a szokatlan... (forrás: formula.hu)
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FOLYAMATOS NYÁRI GUMI AKCIÓVAL VÁRJUK ÖNKET!
SPÓROLNI SZERETNE?
Vásároljon 80-90%-os használt 
abroncsokat elérhető áron!
A+É Gumiszerviz • Papírgyári út 49. • Tel.: 06/25 411-121
Nyitva tartás: hétfőtől–péntekig 8–17-ig, szombat: 8–12-ig, Vasárnap: előjegyzés szerint

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.

A feltüntetett bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 
000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza az autó használatának díját, valamint a kötelező 
biztosítást, a szervizcsomagot, a teljes körű Porsche CASCO-t, az Uniqa baleset-biztosítást és a forgalomba helyezés 
díját, továbbá egy MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft önerő bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről 
és finanszírozásról érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseinkben. A privát bérlet akcióban részt vevő 
márkakereskedések listája elérhető a relax.skoda.hu oldalon. Az akció 2018. 03. 01-től 2018. 04. 30-ig érvényes. A ŠKODA 
FABIA kombinált átlagfogyasztása: 4,4-4,8 l/100km, CO2-kibocsátása: 101-108 g/km. Az új személygépkocsi fajlagos 
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, 
amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az üzemanyag-fogyasztási 
és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek 
meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják 
a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen ajánlatot szakértőinktől. 
Az út- és parkolási díjak a Bérlőt terhelik. A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.

TUDJA, MI AZ 
  A VEZÉRMŰTENGELY 
    SZIMERING?

A feltüntetett bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza 
az autó használatának díját, valamint a kötelező biztosítást, a szervizcsomagot, a teljes körű Porsche CASCO-t, az Uniqa baleset-biztosítást és a forgalomba helyezés díját, továbbá egy 
MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft önerő bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről és finanszírozásról érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseinkben. 
A privát bérlet akcióban részt vevő márkakereskedések listája elérhető a relax.skoda.hu oldalon. Az akció 2018. 03. 01-től 2018. 04. 30-ig érvényes. A ŠKODA FABIA kombinált 
átlagfogyasztása: 4,4-4,8 l/100km, CO2-kibocsátása: 101-108 g/km. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-
gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt 
szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, 
nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen ajánlatot szakértőinktől. Az út- és parkolási díjak a Bérlőt terhelik. 
A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.

NEM IS KELL.

SEBES MIKLÓS 
ŠKODA Privát Bérleti Program szakértő

MINTA KERESKEDÉS 1234 Mintaváros, Minta utca 3. 
Tel.: 00/123-456 www.mintakereskedes.hu

Üljön új autóba egy fix havi díjért, ami tartalmazza a kötelező biztosítást, egy szervizcsomagot, a CASCO-t, 
a forgalomba helyezés díját és egy balesetbiztosítást. Keresse ŠKODA Privát Bérleti Program szakértőinket 
személyre szabott ajánlatokért.

ŠKODA RELAX BÉRLETI PROGRAM. BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKKEL 
A FIX HAVI DÍJBAN, AKÁR 0 FORINT KEZDŐ BEFIZETÉSSEL.

59 990 FT-TÓL
MÁR AKÁR HAVI
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Losonczi  Tibor
ŠKODA Privát Bérleti Program szakértő

A szokott helyen, megújult 
környezetben,  

a legjobb minőségben.

Szolgáltatásaink:

Kézi, és önkiszolgáló autómosás
Belső takarítás és kárpit tisztítás

Önkiszolgáló porszívó
Polírozás

Alváz- és motormosás
Dunaújváros, Arany János utca 3.

Telefon: +3630/647-1871
Telefonos előjegyzést felveszünk.

Bár néhány napja még a hó 
is esett, azért várható, hogy 
vége a télnek. Oda a rettegés 
a jeges úttól, reggelenként sem 
kell havat meg jeget kaparni a 
szélvédőről. Ha a napi átlag-
hőmérséklet meghaladja a hét 
fokot, érdemes lecserélni a téli 
gumit. 

Vannak olyan autótulaj-
donosok, akik nyáron is a 
télit koptatják. Ám ezzel a 
téli készletüket teszik tönk-

re, magukat is veszélyezte-
tik, ráadásul pénzt sem spó-
rolnak. A téli gumi ugyan-
is lágy keverékű, magas 
hőmérsékleten nagyon 
amortizálódik, egy mele-
gebb nyáron milliméterek 
kopnak el belőle, márpedig 
ennek a guminak a mini-
mális profilmélysége 4 mil-
liméter, az alatt nem ér sem-
mit. A téli gumit tehát érde-
mes télre tartogatni, már 

csak azért is, mert nyáron a 
használata fogyasztásnöve-
kedést is okoz. Ezzel szem-
ben egy jobb nyári gumi 
nem kenődik, tovább bírja, 
és az autó kevesebb üzem-
anyaggal megy. 

Két milliméterig leko-
pott, ötévesnél öregebb nyá-
ri abroncsot már ne tegyünk 
vissza.

(Forrás: autovezetes.
network.hu)

 Már száz évvel 
ezelőtt teljesen termé-
szetes volt, hogy vil-
lanyhajtással is lehet 
közlekedni.

Clara Ford például egyálta-
lán nem volt hajlandó felül-
ni a férje, Henry Ford gyárá-
ban készült világhírű T-mo-
dell autókra. Akkoriban a 
nők többsége irtózott a ben-
zines meghajtástól, és nekik 
nagyobb nehézséget okozott 
kurblival beindítani a motort. 
Az elektromos autók megbíz-
hatóbbak voltak a benzinesek-
nél.

Nem robbantak vagy gyul-
ladtak fel, ráadásul a vásárlás-
hoz szépen felöltözött hölgyek 

ruháját kevésbé veszélyeztet-
te az olaj és a zsír.

A Clara Ford által használt 
autót a Detroit Electric gyár-
totta, és egy töltéssel körül-
belül 130 kilométert lehetett 
megtenni, nagyjából 32 kilo-
méter per órás végsebesség-
gel. Az elekt-
romos autók 
terjedésének 
többek közt 
az vetett véget, 
hogy ezeket 
a modelleket 
eléggé nőies-
nek tartották. 
Az utolsó szö-
get az ütötte 
be a villanyau-

tózás koporsójába, hogy 1912-
ben megjelent az első elektro-
mos indítómotor egy Cadil-
lacben. Ennek hála nem kel-
lett többé kurblizni, és a nők 
is kényelmesen el tudták indí-
tani a benzines autókat. 

(forrás:index.hu)

Íme, Kylie Jenner 
luxusautója

A médiamogul-család alig 
20 éves tagja, Kylie Jenner egy 
limitált szériájú fekete Ferra-
rit vett magának, amelynek 
ára 1,4 millió dollár, vagyis 
kb. 354,5 millió forint.

A valóságshow-sztár és 
modell kislánya február 1-jén 
született, ezért mindenki azt 
hitte, szuper családi autót 
vesz. Az elvárásokra fittyet 
hányva azonban Kylie egy 
olyan Ferrarival ajándékoz-
ta meg magát, amiből mind-
össze 500 darabot gyártottak.

A járgány elég durván 
luxusdarabnak számít... 

(forrás:nuus.hu)

Ideje levenni a téli gumit?

+36-70/386-6098
• autóüveg fóliázás
• épületfóliázás
•  autó- és kirakat dekoráció, 

fóliázás

Dújv., Apáczai Cs. J. u. 15.

Henry Ford feleségének elektromos autója volt
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LAKÁS

Adony környéki munkahelyre
állattenyésztésbe
segédmunkás

munkatársakat felveszünk.
Jelentkezés munkanapokon 9-15 óra között

a 0630/364-0504 telefonszámon.

Belvárosban 2 szobás,
4. emeleti téglalakás,
liftes házban eladó.
Ár: 10,9MFt. • Érd.: 06-30/867-8662

Darusín Kft.
keres (megváltozott munkaképességgel is)

biztonsági őrt
tel.: 06-25/ 503-930

TELEK

CSALÁDI HÁZ

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

3,5 szobás kertvárosi házrész kettő ga-
rázzsal 19 MFt-ért eladó. Érd.: 06-20/
345-6847.

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: 13,5MFt. Tel.: 06-25/743-
102.

Egyszobás önkormányzati lakásomat
cserélném, másfél szobás önkor-
mányzati lakásra, értékegyeztetéssel.
Tel.: 06-30/746-2447.

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

Magánszemély vásárolna 1,5-2 szobás
lakást, állapottól, mérettől függően
9MFt-ig. Kertváros, Békeváros kizárva!
Érd.: 06-20/484-7101.

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

GARÁZS

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000

Garázs kiadó. Tel.: 06-30/691-6487.

Belvárosban, II. emeleti, 1+3 félszobás
lakás eladó. Ár: 13,5MFt. Tel.: 06-30/
456-4655.

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

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

Hengerész utcában, 4. emeleti, 1+2
félszobás (62 nm-es) lakás eladó. Ár:
11,5MFt. Tel.: 06-30/456-4655.

Dunaújvárosban, Páskom utca alatt,
1000 nm telek hobbi teleknek eladó
200.000 Ft-ért. Érd.: 06-25/400-462.

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

20 ÉVE CSEPELEN MŰKÖDŐ cégünkbe
azonnali felvételre keresünk acélszerke-
zeti lakatosokat, hegesztőket, kőmű-
vest, esztergályost és 1 fő (lehet nyug-
díjas) TMK jellegű lakatost. Acélszerke-
zet gyártásban jártas műszaki előkészí-
tőt (árajánlat készítése). Számítógép is-
merete szükséges.Bér: személyes meg-
beszélés szerint. Tel.:06-30/932-6272,
06-30/3491614.

KIADÓ INGATLAN

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

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

Kiadó kertvárosi lakás, csak nyugdíjas
hölgynek, 3 hónapot kell előre fizetni.
Érdeklődni 15-19 óráig: 06-70/511-
6254. ÁLLÁST KÍNÁL

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

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
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., 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 cs. ház 165 EFt+rezsi/hó
KIADÓ Rácalmáson 320m2-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
Rác.on ép. telek 720 m2 4,8 MFt
Rác.on ép.telek 10 000 m2 7,5 MFt
Rác.on ép. telek 969 m2 4MFt
Kisapost. 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, 1,8M, 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

06-30-8678-661
Mezőfalva Szőlőhegyen 934 m2-es telek
kis házzal 800 EFt

06-20-342-0070

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

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

Budapesten, Klinikáknál egyszobás la-
kás kiadó. Érd.: 06-70/419-6717.

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

JÁRMŰVEK

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

Egyszobás lakás kiadó, kéthavi kaució
szükséges. Tel.:06-20/546-2037.

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

Barátság városrészi garzon kiadó. Tel.:
06-70/617-5142.

Város központban tetőtéri lakás kiadó.
Tel.: 06-30/488-6963.

Szálláshely. Tel.: 06-20/345-6847.

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Rácalmáson, Dunára néző, erdő mel-
letti, pormentes úton megközelíthető,
800 m2-es (200nöl) zártkert és a rajta
lévő alápincézett, árammal és vezeté-
kes vízzel ellátott kétszintes, 48 m2-es
alapterületű, téliesített nyaraló (beépített
bútorokkal) és 20 m2-es zárt, fedett
szerszámos kedvezményes áron eladó.
Tel.: 06-20/385-8238.

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

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

Dunaújváros és környéki munkára
keresünk betonvasszerelőt, szakmá-
val nem rendelkező, de betonvasat
kötni tudó munkatársakat. Dunaújvá-
rosi horganyzó üzembe betanított és
segédmunkásokat. Érd.: H-P: 8-15-ig.
Tel.: 06-30/622-7151, 06-30/508-
7228. Iroda: Csillagház, 3. emelet
309-es helyiség.

ÜZLET, IRODA

Pentele városrész központjában több
fajta vállalkozásra alkalmas

két üzlethelyiségből álló
ingatlannagyudvarral eladó.

06-20/340-5000

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

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

Vasmű út 5. alagsorban 13 m2-es, nem
lakás céljára szolgáló helyiség kiadó.
Fűtés, Wc van. Tel.: 06-30/608-8078.

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.

FÖLD, KERT

Nagyvenyimen zártkert meleg vizes
fürdőszobás házzal eladó. Érdeklődni:
06-20/476-0184.

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

Ingatlan- és társasházkezeléssel foglalkozó társaságunk
munkatársat keres

ingatlan- és társasházkezelői ügyintéző
munkakör betöltésére.

Leendő munkatárs feladatai:
• Közös képviseleti feladatok ellátása
• Ingatlanok nyilvántartása, kezelése
• Bérleményellenőrzési feladatok ellátása
• Szolgáltatókkal való kapcsolattartás
• Biztosítási ügyintézés

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
• Érettségi
•„B”kategóriás jogosítvány
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek

Elvárás a jelentkezővel szemben:
• Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség

Előny:
• Ingatlan-, társasházkezelői-, könyvelői ismeretek, tapasztalat

Amit társaságunk nyújt:
versenyképes fizetés, cafeteria, önkéntes nyugdíjpénztár,

útiköltség térítés, céges telefon.

A szakmai önéletrajzokat az
ingatlan.tarsashazkezeles@gmail.com e-mail címre kérjük

megküldeni.

Dr. Endl Gábor István ügyvéd
Dújv., Szórád M. út 2. fszt. 4.

06-30/910-6343
•  Rómain 1 sz.+étk., jó áll. lakás, csere garzonra                 I.ár: 6,5 MFt.
•  Békében, 4 em.-ben, II. em., lakás I.ár: 7,9 MFt
•  Kisapostagi igényes, mediterrán stílusú (nappali+3 sz.) 

cs. ház, lakásbeszámítás 23,9 MFt  20,9MFt
•  Újtelepi exkluzív cs. ház I.ár: 43,5 MFt
•  Új építésű társasházban 3 sz.+nappalis  

(nem északi lakópark) 29,9 MFt
•  Rácalmási kis cs. ház színvonalú nyaraló  

(teljes berendezéssel, felszereléssel) 5,5 MFt
•  Mezőfalva kp.-i részén, összkomfortos kis cs. ház 4,9 MFt
A hirdetésünk a kínálat töredéke,  
érdeklődni személyesen az ügyvédi irodában
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kőművesek
művezetők,

segédmunkások

Érdi székhelyű építőipari cég
folyamatos, hosszú távú bejelentett

munkalehetőséget kínál

részére magas- és
mélyépítési munkákra.

Szállás, utazásbiztosítottttt,munkavégzés
hétfftfőtőlpéntekigegészévben.

Várhatónetttttóbér
művezető: 350.000Ft,
kőműves: 280.000Ft,

segédmunkás: 230.000Ft.

Állásegyeztetés:
06-30/419-8141

és

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

A Grabarics Kft.
burkolásban és festésben

is jártas

kőműves
szakmunkást

keres garanciális munkák
végzésére.

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

A Pálhalmai Agggrospppeciál Kft.
felvételt hirdet

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

hegesztő,
továbbá állattartó telepekre

műszakvezető
éselletős,munkakörökbe.

Feltétel: büntetlen előélet,
szakirányú végzettség.

JJeelleennttkkeezznnii 77-1155 óórraa kköözzöötttt aa
25/531-177 telefonszámon lehet.

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

Építőipari csoportvezetésben,
szervezésben jártas, (bármilyen)

építőipari végzettséggel, minimum
5 éves gyakorlattal munkatársat

keresünk

CSOPORTVEZETŐI
munkakörbe.

Jelentkezni az
epitomunkatars@gmail.com címen

vagy a 06-70-301-0031-es
telefonszámon lehet.

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

Dunaújvárosi munkahelyre

l a k at o s
munkatársat keresünk.

Érdeklődni lehet munkanapokon
8-15 óra között a

06 30/848-7390
telefonszámon.

Önállóan dolgozni tudó
szerkezetlakatost

keresünk heti fizetéssel.
Hosszú távú munkalehetőség!

Jogosítvány előny.
Tel.: 0630/7853244

SIFEKO Kft. keres
HEGESZTŐKET, ACÉLSZERKEZETI

LAKATOSOKAT
dunaújvárosi telephelyére. Szakmai
tapasztalat, rajzolvasás szükséges.

06-20-416-3989

Vasbeton előregyártó üzembe
szakirányú végzettséggel

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

Gépkocsivezetőt keresünk teherautóra!
„C ” jogosítvánnyal rendelkező előnyben.

Jelentkezés: MÉHecske 97 Kft.
2400 Dunaújváros, Verebély út 23.
Tel.: 06-25/411-736; 06-30/6364-938
e-mail: mehecskekft@invitel.hu

Turul Car Kft. keres

Autószerelő
szakmunkást napi 8 órás

munkaidővel lehet pályakezdő is!
Telefonon: 06-20-477-7350

Asztalos vállalkozás,
önállóan dolgozni tudó

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

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.

DVG Zrt. munkatársat keres az
alábbi felsorolt munkakörökbe:

ZölDterület fenntartási
kisGép keZelő,

MotorfűrésZ keZelő
előny: B kategóriájú jogosítvány

Jelentkezni lehet a szakmai önéletrajz megküldésével
az erdopark@dvgzrt.hu

e-mail címre, vagy személyesen a DVG Zrt. 2400
Dunaújváros, Baracsi út 47/A. szám alatti telephelyen.

Megváltozott
Munkaképességű

férfi Munkavállalót
keresünk.

06-20/9269-618

Belvárosi szépségszalonba
KOZMETIKUS ésMŰKÖRMÖS
kollégákat keresünk. Tel.: 06-20/9331-762



10 2018.  március 23.álláshirDeTéseK 33 000 példányban                           Az elérheTő legTöbb

LAKATOSOKAT,
GÉPÉSZTECHNIKUSOKAT,

ACÉLSZERKEZET
GYÁRTÁSBAN JÁRTAS

kollégákat
keresünk dunaújvárosi
műhelymunkára.

06(30)99-37-176Dunaferr 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

Kft. keres százhalombattai
MOL területére állandó

munkahelyre

hegesztőket,
csőszerelőket és lakatos

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

06-70/425-6500

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

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

Bővebb információ: http://www.
volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/
allasajanlatok/autobuszvezeto
Önéletrajzát „autóbusz-vezető
Dunaújváros” tárgy megjelölésével
ide várjuk: allas@volanbusz.hu
A pozícióval kapcsolatban
Pókó Tamás vezénylő nyújt
felvilágosítást, a következő
telefonszámon: +36 70 439 0028

Autóbusz-vezetők
jelentkezését várjuk
Dunaújváros területére

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

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.

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

Az Ecotech Nonprofit Zrt.

Oktatásszervező
munkatársat keres!

Az állással kapcsolatos
részletek a

www.felnottkepzesfelsofokon.hu

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.

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

Vagyonvédelmi cég
telephely őrzésre

vagyonőrök
jelentkezését várja.

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

Jelentkezni a
vagyonor83379@gmail.com

e-mail lehet.

Lakatos,
CO hegesztő,
csőszerelő

szakemberek jelentkezését várjuk.
Hosszú távú munkalehetőség!

1650 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056

Egyedülálló,
leinformálható,
nemdohányzó,

középkorú, jól főző,
tisztaságszerető,

háztartási
alkalmazottat keresek
4 személyes háztartásba

bentlakással.
Telefon: 06-30/99-01-552

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

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

VízVezeték és
csőszerelő gépész
kollégákat keresünk. Kiemelt kereset!

Heti fizetés! Jogosítvány előny.
0630/7853244

Fémipari minőségellenőrt
keresünkmagasépítő technikusi
végzettséggel Dunaújváros

területére.
Tel.: 06-70/336-2200

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

Dunaújvárosi gyógyszertár
gyakorlattal rendelkező

expediáló szakasszisztenst
keres, napi 6 vagy 7 órában.
Érdeklődni: 06-25/413-803,

arkados@invitel.hu

Férfi segédmunkásokat

06-70/605-3005

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

06-70/605-3005

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

Dunaújvárosi könyvelő irodába
gyakorlattal rendelkező

mérlegképes könyvelő
munkatársat keresek, bér munkaügyben

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

Dunaújváros és környéki munkára
keresünk géplakatos, szerkezetlaka-
tos, hegesztő, darukezelő, targonca-
vezető szakembereket. Érd.: H-P: 8-
15-ig. Tel.: 06-30/622-7151, 06-30/
508-7228. Iroda: Csillagház, 3. emelet
309-es helyiség.

Dunavarsányi partnercégünkhöz, mun-
katársakat keresünk /akár ukránokat is
szállással/ betanított munkára, 2 mű-
szakos munkarendbe. Ingyenes buszjá-
ratok, szinte minden környező telepü-
lésről. Elérhető jövedelem: 160-180 eFt
Tel.: 06-70/608-6252.

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

Dunaújvárosi munkahelyre keresünk
szerkezetlakatos, CO- és AWI hegesztő
munkakörbe dolgozókat. Szakképzett-
ség nem elvárás. Hosszú távú, bejelen-
tett munka! Kezdő órabér: 1100-1500
Ft között. Jelentkezni a 06-30/505-
6645 számon.

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

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

Varrodánkba keresünk varrónőket,
szabót, ruhaipari technikust, betanított
munkást, valamint csökkent munkaké-
pességű segédmunkást, takarítónőt. Je-
lentkezéseket a 30/412-5174 számra
várjuk.

Villanyszerelő és betanított kollégákat
keresünk veszprémi szerelési munkára.
Bejárás céges járattal. Bérezés nettó
900-1.500 Ft/óra. Bővebb információ:
06-20/225-3434, zoltan@biztoskesz.hu
Biztos Kész Cégcsoport

Azonnali kezdéssel könyvelő munka-
körbe munkatársat keresünk. Jelent-
kezését
a csosz.annamaria@meches.hu e-
mailre 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.

Kereskedelembe keresek szaktudást
nem igénylő, fiatal, kommunikatív kollé-
ganőt 1.000 Ft/óra, 10-16 óráig. Tel.:
06-30/426-8980.

Csőszerelőt, lakatost, hegesztőt, vala-
mint fémiparban jártas segédmunkást
felveszünk. Tel.: 06-20/334-1667,
pixonix69@gmail.com

Betanított munkára
férfimunkaerőt keresünk Dunaújvárosba.
06-70/224-5059

Németül beszélő kollégát keresek kap-
csolattartásra. Tel.: 06-70/6000-514.
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GÉP, SZERSZÁM

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

TÁRSAT KERES

Hölgy szeretne 60 év körüli férfival
megismerkedni. Tel.: 06-70/252-7769.

EGÉSZSÉGÜGY

UROLÓGIA magánrendelés
Dr. Soós Zita

Bejelentkezés: 06-70/4088-763

SZOLGÁLTATÁS

Redőny akció!
20-40%kedvezménnyel

hőszigetelt redőny, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló,

napellenző gyártása, szerelése,
javítása. Nyugdíjasoknak további

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

06-30/295-6555

Robbanómotoros

KISGÉPSZERVIZ
Dunaújváros, Pince sor 37.

06-70/351-0828

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

SZABADIDŐ

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

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

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

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

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

Tel.: 06-70/667-3958

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

kamerás csővizsgálat,
vízvezeték szerelés.

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

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

Fűnyírás, fűkaszálás
számlaképesen.

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

Fűkaszálás, fűnyírás, tuják, sövények
nyírása, fakivágás, ágdarálás.

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

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

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

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

Hőszigetelő üveg beépítés.
Konyhabútor gyártás, javítás.

Gázszellőző kivágás.
06-30/355-7590

06-20-9-732-172

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

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

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

VÁLLALKOZÁS

Terhessé vált cégét megvásároljuk!
Magas tagi kölcsön, magas házipénztár
előnyben! Érd.: 06-30/345-4724.

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.

GONDVISELÉS

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

Leinformálható szakképzett ápolónő
vagyok, heti 4-5 alkalommal idősek
ápolását vállalom. Tel.: 06-70/622-
3225.

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

Idős betegek ápolását, gondozását vál-
lalom, akár egy huszonnégy órában.
Érd.: 06-30/730-5488.

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.

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
harmónika ajtók, szúnyoghálók gyártá-
sát, javítását vállalom. Tel.: 06-30/966-
8446.

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

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

Csirkék vörösek kettős hasznúak! Fe-
hér vágni valók eladók! Érd.: 06-70/
518-2121.

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

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

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

GYÁSZHÍREK

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

Wachter György
69 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése

2018. március 27-én 13 órakor
lesz a dunaújvárosi temetőben.

A gyászoló család,
gyerekei, bátyja

OKTATÁS

GYORS SZERVIZ!
Zárszerelés, villanyszerelés garanciával!

Hevederzárak. 06-20/3477-833

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).

Költöztetést,
teherfuvarozást vállalok.

tel.: 06-30/937-0220

Dajka, gyógypedagógiai és pedagógiai
asszisztens tanfolyam indul Dunaújvá-
rosban részletfizetéssel. Tel.: 06-30/
637-4083, 06-46/321-694. Eng.sz.: E-
000452/2014.

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000

Költöztetés
06-20/337-2777

Redőny szerviz! Gurtni csere, új re-
dőny készítése rövid határidővel, hét-
végén is. Tel.: 06-70/374-3864.

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

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

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

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

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

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

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

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén
is! Nyugdíjas kedvezmény! Tel.: 06-20/
467-7693.

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

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

VEGYES

Lakásfelújítást vállalunk! Érd.: 06-70/
628-8881.

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

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

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

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

Egyedi ruhákban, disco táncot vállal
táncosfiú! Érd.: 06-30/992-7712.

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

Relax-masszázs: 06-20/391-8527.

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

MASZ Csoport Kft.

gyártásból
visszamaradt

alapanyagokat
kínál megvételre

kedvezményes áron.
A termékekért és árakért

látogasson el honlapunkra:
www.maszcsoportkft.hu

Sóder, kavics, sárga homok, salak,
beton, fekete föld, tűzifa,

fehér murva, sziklakerti kő és
szóródó anyagok szállítása,

bármilyen földmunka 1-24 tonnáig.
06-30/9564-676

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.

Víz-, gáz-, fűtésszerelőt keresek azon-
nali kezdéssel, bérezés szaktudástól
függően, 1.500 Ft/óra. Érd.: 06-20/411-
7476.

Gázkonvektor, fali gázkazán eladó.
Vashordót keresek, nem lemezest. Érd.:
06-78/437-691, 06-30/395-8670.

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

Bútorszállítás. Tel.: 06-20/366-

7108.

Panda fagyizóba munkatársakat kere-
sünk áprilisi kezdéssel. Önéletrajzokat
a rolencz.anett@gmail.com e-mail cím-
re várjuk.

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

ÁLLAT

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

Flippert (játékgépet) keresek használtat
és/vagy működésképtelent, alkatrésze-
ket is. Tel.: 06-30/337-2285.

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

Szép tollas tojó tyúkok, jó tojás ho-
zammal eladók (550 Ft/db). 15 db
rendelése felett, ingyen házhoz szál-
lítjuk! Tel.: 06-70/518-2121.

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

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

CITYGYROS.HU
tel.: 06-20/240-2100

Gyros, pizza, hamburger 
Kiszállítás éjjel-nappal!

Dunaújvárosban 
és környékén!

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

palacsinta, stb. kiszállítás!

CITYGYROS.HU
tel.: 06-20/240-2100

Gyros, pizza, hamburger 
Kiszállítás éjjel-nappal!

Dunaújvárosban 
és környékén!
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Akciók!
AJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉSAJTÓ • ABLAK • PARKETTA • GARÁZSKAPU • HŐSZIGETELÉS

dunaujvaros@jola.hu

06-20/400-50-82

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

Vasm
ű út 11.

kis Vasm
ű út

József A
ttil

a u.

Ady Endre u.

Kohász u.

Gagarin 
tér

jola.hu

ŐRÜLT

ÁRON

Acél bejárati ajtó

66.990 Ft

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

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az akció 2018.03.23-03.29-ig, illetve a készlet erejéig tart.A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az üzletben.

66.990 Ft
Beltéri ajtók

Festett dekor ajtók CSAK NÁLUNK!

31.490 Ft-tól

CPL fóliás ajtók egyedi méretben

52.990 Ft-tól

Laminált padló

Millenium tölgy

1.590 Ft/m2

A Grabarics Építőipari Kft. munkatársat keres

villanyszerelő
munkakör betöltésére.

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

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

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

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


