
D U N AÚ J VÁ R O S  É S  KÖ R N Y É K E  2019.  február  1. ,  XVIII/5. 2
4

8
8

7
3

Rozsdamentes 
koRlátok, 
valamint 
hagyományos 
keRítések, 
kapuk készítése, 
javítása.

telefon:  
06-20/203-8732
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Unod már a téli ruháidat?

Dunaújváros, Vasmű út 27. 
Nyitvatartás: H-P: 08.00-18.00, SZO-V: zárva

www.mitu.hu, facebook.com/mituhasznaltruha

Nálunk megtalálod a legújabb tavaszi darabokat

Február 4-től, hétfőtől
teljesen új felnőtt- és gyermek ruházati választékkal várunk
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1191 Bp., Hunyadi u. 6. • Telefon: 06-1/348-0953
kispest@bestoptika.com

NE HAGYD, HOGY 
A PÁRA GYŐZZÖN!

A párán kifog az Optifog!
Minden
Optifog 
lencse

20% 
kedvezménnyel!

Az akció 
időtartama: 

2019. jan. 7 – febr. 28.

Minden 
Optifog 
lencse

30% 
kedvezménnyel!

Az akció  
február 28-ig tart.  

BEST OPTIKA
Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 4/C (Tojásház)

Telefon: 06 25/403-695
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Dunapack Kft. területére
keresünk

SEGÉD ÉS BETANÍTOTT 
MUNKAERŐT

azonnali belépéssel, továbbá 
dunaújvárosi telephelyre

SZERKEZETLAKATOS, 
HEGESZTŐ, VASBETONSZERELŐ

MUNKAERŐT.
Bérezés megegyezés szerint.

06-30/508-7228
06-30/622-7151

Komonyi Zsuzsi: „A közönség szeretete 
vonzott vissza a színpadra”
Három új, saját dallal tért vissza Komonyi Zsuzsi a könnyűzenei világba. 
Az énekesnő számára az elmúlt két év elsősorban a kisfiáról szólt. (5. oldal)

Álláshirdetések
az 1., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. oldalon



Songs of the Soul
  A Lélek dalai – Sri Chinmoy 
  szerzeményei

Zeneszerző:
Sri Chinmoy (1931-2007)

• A világzene nemzetközi képviselői 
játsszák Sri Chinmoy szerzeményeit.

• Élje át a meditatív zene belső 
békéjét és mélységes örömét egy 
varázslatos estén.

A belépés díjtalanÉlő koncert: 

2019 márc. 18. 
19 óra - Dunaújváros
Bartók Színház, Bartók Béla tér 1.

Belépés díjtalan, de jegyrendelés 
szükséges telefonon: +36 70 702-8118 

INFO.: www.songs-of-the-soul.com

S.O.S.Dunujv.2019.220×112.indd   1 2019.01.10.   13:00:09

24
88

09

CZIGLER TÓ
Adony, Szőlőhegy

Keress bennünket!
Tel.: +36 (70) 610 5816 • www.cziglerto.hu

HAMAROSAN NYITUNK!

facebook.com/cziglerto/
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2019. február 1.

Dunaújváros, Vasmű út 10. 
Tel.: 25/410-600
Munkanapokon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hét-
végén (szombat, vasárnap és 
ünnepnapokon) 8 órától más-
nap reggel 8 óráig.

Fontos segélyhívó 
telefonszámok:
MENTŐK 104 
TŰZOLTÓSÁG 105 
RENDŐRSÉG 107 
ÁLTALÁNOS 
SEGÉLYHÍVÓ 112

ORVOSI ÜGYELET
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
EON Zrt.
áramszolgáltatás:
06 (20/30/70) 459 96 00,
06 52 512 400
hibabejelentés:
06 80/ 205 020
földgázszolgáltatás:
06 (20/30/70) 459 97 11,
06 52 512 401
hibabejelentés:
06 80/ 301 301
Dózsa Lakásfenntartó Szö-
vetkezet: 
Dunaújváros, Apáczai Cs. J. 
út 6., telefonszám: 25/423-
122, hibabejelentés (lift, víz, 
villany) 06/30-504-7838
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: Lapcom Zrt. / Nyomda
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
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 10 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
PRO CULTURA INTERCISAE 2019
A Magyar Kultúra Napján átadták a Dunaújváros Közgyűlése által alapított Pro Cultura 
Intercisae díjakat, amit ebben az évben Törökné Antal Mária gyermekkönyvtáros, Pomposné 
Zelena Erzsébet hegedű pedagógus és tanszakvezető, valamint Szloboda György a László 
Imre Nótakedvelők Klubjának vezetője  érdemelt ki.  (Forrás: dunaujvaros.hu)

Febr. 1., P.  
Interspar Béke körút 1. Béke 
Gyógyszertár 25/500-012
Febr. 2., Szo.
Vasmű út 10. Szent Pantaleon 
Gyógyszertár 25/550-373
Febr. 3., V. 
Hajnal u. 4. Medicina Gyógy-
szertár 25/412-113
Febr. 4., H.
Váci M. u. 8. Római Patika 
25/423-669
Febr. 5., K.
Dózsa Gy. u. 2/A. Kígyó 
Gyógyszertár 25/412-650
Febr. 6., Sze. 
Korányi S. u. 1. Patika Libra 
25/400-387 
Febr. 7., Cs. 
Munkácsy u. 3/A Munkácsy 
Gyógyszertár 25/412-800
Febr. 8., P. 
Táncsics M. u. 6/B Zöldkereszt 
Gyógyszertár 25/413-803
Febr. 9., Szo. 
Váci M. u. 8. Római Patika 
25/423-669

Febr. 10., V.
Szórád M. u. 6/A. Piaci Gyógy-
szertár 25/504-160

Gyógyszertári ügyeleti rend:
Hétköznapokon: 20.00 órától 
másnap reggel 7.00-ig. Hét-
köznapi ünnepnapokon: reggel 
8.00-tól másnap reggel 7.00-
ig. Szombati ünnepnapokon: 
reggel 8.00-tól másnap reggel 
8.00-ig. Szombaton: 20.00-tól 
másnap reggel 8.00-ig. Vasár-
nap: reggel 19.00-tól másnap 
reggel 7.00-ig.

Szombatonként napközben 
nyitva tartó gyógyszertárak:
Piaci Patika: 7.30-12.00, 
Patika Libra: 7.00-12.00, 
Vasmű úti Őspatika: 8.00-12.00, 
Patikaplus Gyógyszertár: 
8.00-20.00, 
Béke Gyógyszertár: 9.00-19.00

Vasárnaponként napközben 
nyitva tartó gyógyszertár:
Patikaplus Gyógyszertár: 
8.00-19.00

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Febr. 2. szombat  
Dunaújváros, Petőfi u. 1.
25/286-116
Febr. 3. vasárnap 
Dunaújváros, Vasmű út 10. 
25/550-554
Az ügyelet ideje 7-13 órá-
ig tart a helyszínen megjelölt 
időpontokban.

FOGÁSZATI ÜGYELET
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– Doktor úr, a férjem azt képzeli magáról, hogy ő egy helikopter!
– Küldje el hozzám.
– Jó, de le tud itt szállni?

HUMOR – „HELIKOPTER”
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ÚJ TAGGAL RS-ÍTÜNK
Megérkezett az új ŠKODA KODIAQ RS

RS-nek lenni fogalom, RS-sé válni megtiszteltetés. 
A ŠKODA ralisikerekben gazdag sportmúltjára utaló rövidítés eddig 
az OCTAVIA hűtőmaszkjáról lehetett ismerős. Ehhez a legendás klubhoz 
csatlakozott most legnagyobb SUV-modellünk, a KODIAQ. 
Ismerje meg a minden elemében különleges, 240 lóerős modellt!
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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

A KODIAQ RS motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 200 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, 
gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a 
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. 
Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 
Részletes tájékoztatásért és az ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

FARSANG 2019
A farsang vízkereszttől a – húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig – hamvazószer-
dáig, 2019-ben január 6-tól március 6-ig tart. Szerte a világon a Velencei karnevál maszkjai a leg-
híresebbek. Nálunk a mohácsi busómaszkok a legjellegzetesebbek. Ha farsang, akkor fánksütés.  
A szalagos fánk mellett a csörögefánk is nagyon népszerű édesség ebben az időszakban.
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 A Fejér Megyei Civil 
Információs Centrum 
értesíti a szervezete-
ket, hogy megjelentek a 
Miniszterelnökség által 
biztosított forrásból a 
Nemzeti Együttműkö-
dési Alap Kollégiumai-
nak a 2019. évre vonat-
kozó, a „Civil szerveze-
tek működésének biz-
tosítására vagy szakmai 
programjának megvaló-
sítására és működésé-
nek biztosítására fordít-
ható összevont támo-
gatás 2019.” című, és a 
„Helyi és területi ható-
körű civil szervezetek 
egyszerűsített támoga-
tása 2019.” című pályá-
zati kiírásai.

A pályázatok céljai a civil 
szervezetek alapcél szerinti 
közösségteremtő, a hatóköré-
be tartozó közösség érdekében 
végzett tevékenységéhez kap-
csolódó költségeinek biztosí-

tása, a civil társadalom 
erősítése, a civil szer-
vezetek társadalmi sze-
repvállalásának segítése 
a működési költségeihez 
való hozzájárulás révén, 
illetve szakmai program-
jainak megvalósításának 
támogatása.

A pályázatok lebonyolítá-
sával kapcsolatos feladatokat 
a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. látja el.

A pályázatok beadási idő-
szakai:

A „Civil szervezetek műkö-
désének biztosítására, vagy 
szakmai programjának meg-
valósítására és működésének 
biztosítására fordítható össze-
vont támogatás 2019.” című 
kiírások tekintetében kollégi-
umonként eltérő időpontok-
ban: 2019. január 16. – 2019. 
február 21. között.

A „Helyi és területi hatókö-
rű civil szervezetek egyszerű-
sített támogatása 2019.” című 

pályázati kiírás tekintetében 
kollégiumonként eltérő idő-
pontokban: 2019. február 22. 
és 2019. március 29. között.

A pályázatokat az Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszeren 
keresztül (EPER-ben) lehet 
benyújtani.

Az Iroda 2019. február 
12-én és február 19-én tájé-
koztató fórumot tart a NEA 
pályázati kiírásokkal kapcso-
latban.

A pályázati kiírások a 
következő linkeken érhetők 
el: http://www.civil.info.hu/
web/nea/palyazatok és www.
bgazrt.hu

(Forrás: dunaujvaros.hu)

Új felhívások a Nemzeti Együtt-
működési Alap keretében!

Hozzávalók: 50 dkg liszt 
(a nyújtáshoz), 2 dl tej, 4 dkg 
porcukor, 3 dkg élesztő, 4 
db tojássárgája, 6 dkg vaj, 
1 tk vaníliakivonat, 1 ek rum 
vagy rumaroma, 1 db citrom 
(reszelt héja), 1 csipet só, olaj

Elkészítés:
1. A lisztet egy nagyobb tálba 
tesszük. A tejhez adjuk a por-
cukor felét, majd belemor-
zsoljuk az élesztőt, és rátesz-
szük a maradék porcukrot. 
Hozzáadjuk a tojássárgákat, 
a felolvasztott vajat, a 
vaníliakivonatot, a rumot és a 
sót. Összedolgozzuk a liszt-
tel, és addig gyúrjuk, amíg 
sima tésztát kapunk.
2. Letakarjuk egy konyha-
ruhával, és meleg helyen 1 
óra alatt a duplájára keleszt-
jük. Ha megkelt, lisztezett 
felületen ujjnyi vastagságúra 
nyújtjuk, és köröket szagga-
tunk belőle. Ezután letakar-

va további 15 percig pihen-
tetjük.
3. Egy mélyebb serpenyőben 
annyi olajat hevítünk, hogy 
a fánkok „derekáig” érjen, 
vagyis ne érjenek majd a ser-
penyő aljára sütés közben.
4. A fánkok közepét benyom-
juk, majd kis adagokban, a 
lyukas oldalukkal lefelé süt-
ni kezdjük, és lefedjük. Ha 
megsültek, megfordítjuk, és 
fedő nélkül készre sütjük. A 
megsült fánkokat papírtör-
lőre szedjük, majd ízlés sze-
rint porcukorral és lekvárral 
tálaljuk. 

(Forrás: mindmegette.hu)

FARSANGI SZALAGOS FÁNK
RECEPT



2019. február 1.4

Földszinti aula:

AZ I. VILÁGHÁBORÚ 
EMLÉKEZETE
Megtekinthető: márc. 31-ig

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

D-terv — a Fiatalok Fotóművé-
szeti Stúdiója kiállítása
Megtekinthető: márc. 29-ig
D-terv - Tárlatvezetés
Febr. 9. 17:00

BARTÓK AULAGALÉRIA
(Dújv., Bartók B. tér 1.)

PILLANATAOK A TERMÉSZETBŐL 
– Fabóné Bíró Ágnes és 
Fabó Ferenc fotókiállítása
Megtekinthető: Február hónapban

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
(Dújv., Szilágyi E. út 34.)

DALIÁS IDŐK – Páhi Péter  
kiállítása
Megnyitó: febr. 1. 17:00
Megtekinthető: március 15-ig

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

HASZNÁLD A KÉPZELETED – 
Éli Irian kiállíása
Megtekinthető: febr. 17-ig

UTAZÁS EGY „ÁLOMVILÁGBA” – 
Kiss Piusz fotókiállítása
Megnyitó: febr. 18. 18:00
Látogatható: február végéig

SÁNDOR FRIGYES ZENEISKOLA
(Dújv., Bartók B. u. 6/a)

ERDÉLYI EMLÉKEIM –  
Dr. Zseli József fotókiállítása
Megtekinthető: február közepéig

LORÁNTFFY GALÉRIA
(Dújv., Radnóti u. 6.)
Hoffmann Dóra és Pammer 
Vanessza 11/2 oszt. divatstílus 
tervező tanulók kiállítása
Megtekinthető: február hónapban

NAGYVENYIM –  
PALÁGYI JÓZSEF KÖNYVTÁR
(Fő u. 16.)

SZÍNHARMÓNIÁK – Kelemen 
Marián Éva kiállítása
Látogatható: február 28-ig 

Egyéb 
kikapcsolódás
BÉKE ÉTTEREM
(Dújv. Bartók B. tér 8.)

RETRO DISCO – DJ Nepp Matyi
Febr. 9. 21:00

JÉGTÖRŐ MÁTYÁS - színmű
Febr. 23. 19:00 

VÁNYA BÁCSI - színmű
Febr. 24. 19:00

FEHÉRLÓFIA - zenejáték
Febr. 25. 11:00

L’ART POUR L’ART TÁRSULAT: 
MINTHA ELVÁGTÁK VOL
Febr. 28. 19:00 

Kiállítás
INTERCISA MÚZEUM
(Dújv., Városháza tér 4.)
Látogatható: keddtől péntekig: 
10:00 és 16:00 között; szomba-
ton és vasárnap zárva tart.  Hétfő 
szünnap. Febr. 3-án, vasárnap 14 
– 18 óráig a múzeum ingyene-
sen látogatható.
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:
II. emeleti kiállítóterem:

  
TÖREDÉKEK A MÚLTBÓL
Megtekinthetó: márc. 31-ig.

KAPTÁR MUSIC PUB
(Dújv., Gyárkapu út 4.)

KocsmaKvíz & AfterParty
Febr. 1.

Skoge - Tükörben Nézlek 
Lemezbemutató Turné
Febr. 2. 20:00

Névtelen Utca & Cover Circus 
koncert 
Febr. 8. 21:00

MOBILMÁNIA Vikidál Gyulával
Febr. 9. 20:00

PENTELE KLUBHÁZ
(Dújv., Magyar út )
A Pentele Baráti Kör megjelentet-
te Schlitterné Nyuli Anna: Régi 
Dunapentelei történetek című 
könyvsorozat első két kötetét. 
Vásárolni lehet hétfőnként. 15:00 - 
17:00 óráig a Pentelei Klubházban

RÁCALMÁS – MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR

MÉGIS LEGYÉL GYŐZTES! – 
Beszélgetés Magyar Lóránttal
Febr. 1. 18:00

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 
Febr. 15 – 16.

QUIMBY KONCERT a Sportcsar-
nokban (Rácalmás, Sport u. 1.)
Febr. 23. 20:00

Színház
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ
(Dújv., Bartók B. tér 1.)

TWIST OLIVÉR - musical
Febr. 1. 19:00, 4., 5., 6. 15:00 és 19:00

CASABLANCA - táncelőadás 
két felvonásban 
(TÁNCSZVIT BÉRLET)
Febr. 8. 19:00

FRIDA KAHLO - szenvedélyes 
életigenlés egy részben
Febr. 15. 19:00

SWEET CHARITY - 
koncert előadás
Febr. 16. 19:00

AZ ANTIGONÉ-TÖRTÉNET - 
játék az élettel egy részben
Febr. 17. 19:00

Ajánló
CSADI ZOLTÁN színész/rendező
A Bartók Kamaraszínház – folytatva az előző évadokban elindított családi előadások soro-
zatát – dunaújvárosi gyerekekkel a főbb szerepekben mutatja be Twist Olivér kalandos 
történetét. Olivérnek a legmélyebb megaláztatásokat kell elviselnie, hol a londoni alvilág 
karmaiba kerül, hol rámosolyog a szerencse, hol újból a tolvajok világában találja magát.
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Paparazzi
Megjelent Szőcs Renáta új klipje
Egy elhagyatott pincében forgatta a „Szemed mindent lát” című dalhoz készült 
klipjét Szőcs Renáta. Az énekesnő nem érezte teljesen biztonságban magát a 
forgatás alatt, de a végeredményen ez szerencsére nem látszik: erőteljes képkoc-
kákat rögzítettek a slágergyanús szerzeményhez.
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 ■ Három új, saját dal-
lal tért vissza Komo-
nyi Zsuzsi a köny-
nyűzenei világba. 

Az énekesnő számára az el-
múlt két év elsősorban a kis-
fi áról szólt, és már a szüle-
tése előtt sem nagyon vállalt 
fellépéseket. Szeretett volna 
megfelelően felkészülni az új 
szerepre. Édesanyaként és fe-
leségként találta meg azt a fel-
adatot és életcélt, amit mindig 
is keresett. Ennek az álomnak 
a kiteljesedése most biztos 
hátteret nyújt Zsuzsi számá-
ra az énekléshez és a színpadi 
munkához is.

– Hogyan tudnád bemu-
tatni a rád jellemző zenei 
stílust, amiben megtaláltad 
önmagad? 

– A mai trendi zenei ele-
meket ötvöztük a táncolható 
popzenével. 

– A dalok milyen hangulat-
világot tükröznek és a szöve-
geknek mi a fő mondaniva-
lójuk, üzenetük?

– A dalaim többnyire a sze-
relemről szólnak. Annak min-
den formájáról. A három dal 
mind különböző hangulatot 
kelt a hallgatóban. A Végtelen 
című dal a szakításról, vagyis 
a be nem teljesült szerelem-
ről, a Száz év című dalom a 
vágyakozásról, az örökkön 
áhított társról szól. A harma-
dik dal pedig egy Nő és egy 
Férfi  barátságáról, amit fel-
bonthat, elronthat, az egyi-
kükben fellobbanó szerelem 
a másik iránt. A címe is ezt 
tükrözi: Kimondanám a szót. 
Úgy gondolom, hogy ezek a 
témák nem ismeretlenek a 
közönség számára, így biz-
tos sokan tudnak azonosul-
ni ezen sorokkal.

– Az elmúlt két év az 
anyagságról szólt számodra, 
nem vállaltál más feladatot. 
Milyen új színt hozott az éle-
tedbe az anyaság, mit tanul-
tál általa magadról, az élet-
ről, miképpen formálta az 
egyéniségedet ez az új szerep?

– Nagyon vágytam és vár-
tam már az anyaságot, ami 
2,5 évvel ezelőtt megadatott 
nekem. Nagyon szerencsés 

vagyok, hogy majdnem 2 
évig csak a kisfi ammal fog-
lalkozhattam. Nem is akar-
tam más feladatot. Rengeteg 
minden kiderült ez idő alatt, 
amit még én sem tudtam ma-
gamról, hogy olyan dolgokra 
vagyok képes, amire előtte 
nem. Önállóbb, összeszedet-
tebb, magabizosabb, és per-
sze fáradtabb lettem. Úgy 
érzem, akkor lettem igazán 
felnőtt, amikor Kolos meg-
született. Az biztos, hogy egy 
gyerek nagyon sok mindenre 
megtanítja a szüleit. Most ép-
pen arra, hogy sokkal türel-
mesebbnek kell lennem. Ez 
még kevésbé megy, mert elég 
lobbanékony vagyok. 

– A ’90-es évek közepén-vé-
gén népszerű hazai zene-
karnak számított az UFO, 
amelynek te is a tagja voltál. 
Hogy érezted magad a ’90-es 
évek zenei közegében és mi-
lyen volt az UFO-val az élet?

– Elképesztően régen volt, 
de persze szép emlékeket őr-
zök abból az időszakból. Na-
gyon pörgős volt az az egy 
év, amíg én a tagja voltam 
az együttesnek. Rengeteg 

fellépés, nagylemez és 2 video-
klip, így tudnám igazán ösz-
szefoglalni. Nagy kedvencem 
volt az együttes, így nagyon 
megtisztelő volt, amikor Var-
ga Zsolt felkért, hogy legyek én 
az énekesnő a csapatban. Gon-
dolkodás nélkül elvállaltam.

– Korábbi lemezeid főként 
feldolgozásokat tartalmaz-
tak. Miért választottad ak-
koriban azt az irányt? 

– Nagyon fi atalon kezd-
tem el énekelni, ezért is vá-
lasztottam, akkor ismert 
dalokat. Külföldi, magyar 
egyaránt szerepelt a reperto-
áromban, volt pop, táncdal, 
sőt még operett slágereket is 
énekeltem olykor-olykor. Így 

azt gondolom mindenféle stí-
lusban kipróbáltam magam. 
Végül pár évvel később, sze-
replési lehetőséget kaptam a 
Dáridó című produkcióban, 
és akkor váltam végleg a fel-
dolgozás, ezen belül is a tánc-
dalok szerelmesévé. Így is-
mert meg az ország.

– Hogy tapasztalod, meny-
nyire maradtál meg az embe-
rek emlékezetében? Tudod a 
karrieredet ott folytatni, ahol 

annak idején abbahagytad 
vagy szinte a nulláról kell 
most kezdened az építkezést?

– Ez a 2 év kihagyás szinte 
fel sem tűnt az embereknek, 
ott folytattam, ahol abbahagy-
tam. Sőt, tulajdonképpen ab-
ban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a közönség sze-
retete vonzott vissza újra a 
színpadra. Már 3 héttel szülés 
után záporoztak a felkérések, 
de mindenki tiszteletben tar-
totta, hogy otthon szeretnék 
maradni a kisfi ammal, és tü-
relmesen vártak. Annyira jó 
érzés, hogy szavakba sem tu-
dom önteni. Hálás vagyok!

– Egészen fi atalon kerül-
tél a szépségiparba, hatéves 

korod óta modellkedtél, ti-
zenkét évesen pedig gyer-
mekszépségversenyt nyertél. 
Végül az alacsony termeted 
miatt kényszerültél annak 
a pályának az elhagyásá-
ra.  Hogyan élted ezt meg 
akkor? Ez a múlt miben se-
gítette, illetve volt-e olyan, 
amiben akadályozta az éne-
kesnői karrieredet?

– Gyerekként szuper él-
mény volt a modellkedés, és 

egyáltalán nem viselt meg, 
hogy 12 éves koromban az 
alkatom miatt abba kellett 
hagynom. Sok élménnyel és 
tapasztalattal gazdagodtam, 
amit később az élet más te-
rületein kamatoztathattam, 
mint például a gyermek-
szépségverseny, amit 1994-
ben meg is nyertem. 1999-
ben pedig a Miss World 
Hungary 2. udvarhölgye let-
tem.  Mindezek sokat segítet-
tek a mai színpadi rutinom 
kialakulásában.

– Játszottál színdarabok-
ban, valamint találkozni le-
hetett veled a Barátok közt 
napi sorozatban is. Mennyi-
re érezted testhezállónak a 
színészi pályát? Vannak még 
ambícióid azon a téren? 

– Egyetlen szóval tudnám 
jellemezni: imádtam! Hatal-
mas lehetőség volt számom-
ra, amivel csak élni lehetett. 
Nem könnyű mesterség, de 
örülök, hogy egy picit bele-
kóstolhattam, és ki tudja, mit 
hoz a jövő.

– Hogyan tudod össze-
egyeztetni a családi életet és 
a karriert? Okoz-e ez neked 
dilemmát? 

– Először okozott némi fej-
törést, de aztán szépen bele-
rázódtam, belerázódtunk. Az 
biztos, hogy támogató csalá-
di háttér nélkül nem tudom, 
hogyan oldottam volna meg. 
De hál’Istennek van egy cso-
dálatos férjem, na és persze 
a nagyszülők, akik mindig a 
segítségemre vannak, így azt 
gondolom, hogy Kolos sem-
miben nem szenved hiányt.

– Milyen terveid vannak 
a közeli és a távolabbi jö-
vőre vonatkozóan? Miben 
és hogyan szeretnél még 
kiteljesedni?

– A közeljövőben szeret-
ném megélni a dalaim sike-
reit. Szeretném, ha minél töb-
ben szeretnék és ismernék 
azokat. Újabb videóklipeket 
és sok-sok szereplési lehe-
tőséget kívánok magamnak. 
Távolabbi jövőben pedig vá-
gyam egy igazán látványos 
koncert, remélem, hogy ha-
marabb megvalósul, mint 
hinném.  Budai Klára

Komonyi Zsuzsi: „A közönség szeretete vonzott vissza a színpadra”

Megjelent Szőcs Renáta új klipje
Egy elhagyatott pincében forgatta a „Szemed mindent lát” című dalhoz készült klipjét Szőcs Rená-
ta. Az énekesnő nem érezte teljesen biztonságban magát a forgatás alatt, de a végeredményen ez 
szerencsére nem látszik: erőteljes képkockákat rögzítettek a slágergyanús szerzeményhez.
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DaruSín Kft.
Magyarország egyik legnagyobb 

emelőgép gyártással és 
karbantartással foglalkozó 

cége dunaújvárosi és változó 
telephelyeire szakirányú 

végzettséggel rendelkező 
munkavállalókat keres az alábbi 

munkakörökbe:

- gyártólakatos 
- szerelőlakatos 
- géplakatos
-  hegesztő /  

minősített  hegesztő 
(gyártáshoz, szereléshez)

-  villanyszerelő 
daruszerelési munkákhoz

- festő
Elvárások:

- szakirányú végzettség 
- megbízható, önálló munkavégzés

- terhelhetőség

Amit kínálunk: 
versenyképes fizetés és cafetéria 

(étkezési jegy, teljesítménypótlék, 
éves jutalom), jó kollektíva, 

előrelépési lehetőség, továbbképzési 
lehetőség, hosszú távú munkahely, 

jó munkakörülmények. Vidéki 
munkavállalóknak utazási költségtérítés, 

vagy szállítás, korrekt szállás.

Jelentkezni a munkakör 
megjelölésével a  

darusin@darusin.hu  
e-mailcímre küldött önéletrajzzal, 

valamint a 06-25-503-930-as 
telefonszámon lehetséges.

22
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Technológiai csőszerelésben, 
géptelepítésben és acélszerkezet 

gyártás-szerelésben jártas 

munkakörbe 
keressük munkatársunkat. 25

40
06

Fényképes önéletrajzokat az 
info@clasman.hu e-mail címre 

kérjük megküldeni. 

szerelésvezető, 
gépészmérnök 

és projektvezető 

KVJ Művek Zrt.
24 éve működő magyar tulajdonú autóipari beszállító vállalat

Folyamatosan bővülő termékkörünk gyártásához munkatársat keresünk:

• Műszakvezető munkakörbe

 

Jelentkezni kortól függetlenül az alábbi elérhetőségeken lehet:
Varga Tünde – HR asszisztens
e-mail: t.varga@kvjmuvek.hu

telefon: 06-25/259-450/102 mellék

25
07

84

Feladatok:
     – Gyártási területen dolgozók szakmai irányítása
     – Munkavédelemi szabályok betartásának biztosítása a termelési területen
     – Termelési megrendelések határidőre történő és a minőségi követelményeknek 
        megfelelő legyártásának biztosítása
     – Folyamatos kommunikáció a társterületekkel (minőségügy, karbantartás, raktár)

Elvárások:
     – Középfokú műszaki végzettség
     – Legalább 3 év releváns szakmai tapasztalat
     – 2 műszak vállalása
     – Önálló, precíz munkavégzés

Amit kínálunk:
     – Hosszú távú munkalehetőség
     – Versenyképes jövedelem
     – Ingyenes céges busz vagy 
        utazási támogatás

Munkavégzés helye: 2421 Nagyvenyim, KVJ Művek u. 2.

KVJ MŰVEK ZRT.
24 éve működő magyar tulajdonú 

autóipari beszállító vállalat

25
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GÉPKEZELŐ
TARGONCA-

VEZETŐ
GÉPBEÁLLÍTÓ

TAKARÍTÓ

Több munkakörbe 
keres munkatársakat:

Jelentkezés:
KVJ MŰVEK ZRT.

H-2421 Nagyvenyim, 
KVJ Művek út 2.

Tel.: +36 25 259 450/102
Fax: +36 25 259 442

t.varga@kvjmuvek.hu
www.kvjmuvek.hu

Amit kínálunk: 
• Cafetéria juttatás

• Hosszú távú munkalehetőség, 
biztos háttérrel

• Munkaruha biztosítása

Jelentkezni: 
központi telefonszám 25-284-444, karrier@ferrobeton.hu

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

25
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Gépészet
25-887-035

CSŐSZERELŐ
Feltétel: 
szakirányú szakmunkás végzettség

GÉPJÁRMŰSZERELŐ
Feltétel: 
szakirányú szakmunkás végzettség

VILLANYSZERELŐ
Feltétel: 
szakirányú szakmunkás végzettség

Szállítás
25-887-059

GÉPKEZELŐ 
Feltétel: 
emelőgépkezelő jogosítvány (OKJ)

Vasvázgyártás
25-887-041

GÉPKEZELŐ 
Feltétel: 
építési anyag előkészítő 
gépkezelő jogosítvány

Betongyártás 
25-887-036

GÉPKEZELŐ
Feltétel: 
építési anyag előkészítő 
gépkezelő jogosítvány

VILLANYSZERELŐ
Feltétel: 
szakirányú szakmunkás 
végzettség

Egy vergődő álláskere-
ső, aki nem a személyiségé-
nek megfelelő munkakörben 
van, és most épp állást keres, 
mert nem boldog a meglévő-
ben, de ugyanolyan állások-
ra pályázik, csöbörből vödör-
be eshet. Ha könnyen is talál 
állást így, csak megmarad-
ni nem tud benne. A klasszi-
kus megoldás ilyenkor, hogy 
kitalálja, volt-e a munkakör-
ben olyan feladat, amit sze-
retett, és arra koncentrálva 
próbál másik állást találni. 
Ha ilyeneket sem talál, meg-
tervezhet egy teljes karriervál-
tást. Menekülőútnak ilyenkor 
sokan választják, hogy egysze-
rű adminisztrációs munkát 
vállalnak, de ez álláskeresési 
stratégiának gyenge: elég nagy 
a verseny, és még visszalépé-
si szándéknak is értékelhetik 
a munkáltatók. 

Priorizálási problémák is 
adódhatnak. Főleg valami-
lyen lelki megrázkódtatást fris-
sen elszenvedettek problémá-
ja, hogy nem ismerik fel a lehe-
tőséget akkor sem, ha készen 
kapják. Ennek megoldására 
csak egyetlen lehetőség van: 
erőt venni magán, eldönteni, 
hogy „ezt most akarom”, és utá-
na folyamatosan eszerint dönte-

ni, majd dolgozni az új állásban. 
A lelki problémák is javulni kez-
denek, amint van valami az éle-
tében újra, amiért érdemes küz-
deni, dolgozni, és látszik benne a 
siker. Aki egy állásvesztés miatt 
került ilyen lelkiállapotba, annak 
egy új állás szinte azonnal meg-
oldja ezt a problémáját. Vissza-
tér a szakmai önbizalma. 

(Forrás: cvonline.hu)

Tipikus hibák tartós álláskeresőknél
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Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

FEBRUÁRBAN INGYENES  
ESTI FELNŐTTOKTATÁS INDUL!

MUNKA MELLETT VÉGEZHETŐ, HETI 1-2 DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁG!
 Kedvezmények, juttatások
 Diákigazolvány  Családi pótlék, adókedvezmény
 Tanulmányi ösztöndíj  a 2. szakma megszerzése 
 a gyakorlati képzés idejére  is INGYENES 16 éves kortól

Érdeklődni lehet a 25/402-192 telefonszámon  
az iskolatitkár (4) melléken. Jelentkezni személyesen az iskolában 

a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A címen.

Szakközépiskolai képzések 2 év
Feltétel: szakközépiskola (régi szakiskola)  

10. befejezett évfolyam vagy iskolarendszerben szerzett  
OKJ végzettség vagy érettségi bizonyítvány

Eladó 34 341 01
Cukrász 34 811 01
Szakács 34 811 04
Pincér 34 811 03
Pék 34 541 05

Érettségire épülő képzéseink 
2 év

Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző 54 811 11
Vendéglátásszervező 54 811 01
Kereskedő 54 341 01

Szakközépiskolai képzés  
1 év

Vendéglátó üzletvezető 54 811 02
Feltétel: szakács, pincér vagy 

cukrász végzettség és 2 év 
vendéglátó szakmai gyakorlat

24
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allas@grabarics.hu
Ha illik Önre a kiírás, jelentkezzen hozzánk még ma!

További információkért látogasson el honlapunkra:
www.grabarics.hu/nyitott-pozicioink

A Grabarics Építőipari Kft.
dunaújvárosi irodaházába munkatársakat

keres az alábbi pozíciókra:
25

36
52

MARKETING ASSZISZTENS
• minimum középfokú szakirányú végzettséggel és 
• marketing területen szerzett 2-3 éves tapasztalattal;

INFORMATIKUS
• felsőfokú szakirányú végzettséggel, 
• legalább 3 éves tapasztalattal;

BELSŐ ELLENŐR
• gazdasági, jogi vagy építőmérnöki felsőfokú 
  végzettséggel és 
• 3 éves gyakorlattal;

TORONYDARU ÜZLETÁG
ÉRTÉKESÍTŐ
• gazdasági, logisztikai felsőfokú végzettséggel, 
• tárgyalóképes angol nyelvtudással, 
• logisztikai tapasztalattal;

TORONYDARU ÜZLETÁG
MŰSZAKI ÜZEMELTETŐ
• legalább középfokú műszaki végzettséggel, 
• darukkal, nehézgépekkel szerzett 
  munkatapasztalattal.

PANZIÓBA 
SZOBALÁNYT 

FELVESZEK.

25
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Érd.: 06-30/620-4750
Az ISD Dunaferr Zrt. Szállítómű 

Gépjármű és Erőgépjavító Üzemébe 
keresünk munkavállalókat az 

alábbi munkakörökbe. 

Villamosmérnök 
(gépjármű-villamosság) 

Gépjármű villamossági 
műszerész 

(autóelektronikai, autóvillamossági 
műszerész / autóvillamossági és  

gépjármű-technikai szerelő)

Amit kínálunk:
•  versenyképes bérezés
•  munkába járás költségtérítése
•  védőruha, védőeszköz biztosítása
Jelentkezni és érdeklődni: személyesen 

a Dunaferr Labor Nonprofit Kft-nél 
(Ny.sz: 6440-2/2001.) Vasmű tér 1-3. 
fsz. 17.sz. irodában (Humán Intézet) 
munkanapokon 800  és 1100  között.

Lakatos
Forgácsoló
Elektrikus
Villanyszerelő
Daruvezető
Csőszerelő

Dunaferr Labor Munkaerőkölcsönző 
Nonprofit Kft. szakembereket keres az 

alábbi munkakörökbe:

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

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

munkanapokon 800 és 1100 között.

25
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Jelentkezni és érdeklődni: a 25/584-
131-es telefonszámon vagy személyesen 

a Dunaferr Labor Nonprofit Kft-nél 
Vasmű tér 1-3. fsz. 17.sz. irodában  

(Humán Intézet) munkanapokon  
800  és 1100  között.

Dunaferr Labor 
Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. 

( Ny.sz: 6440-2/2001. ) 
szakembereket keres az alábbi 

munkakörökbe:Lakatos
Forgácsoló
Elektrikus
Villanyszerelő
Daruvezető
Csőszerelő

Dunaferr Labor Munkaerőkölcsönző 
Nonprofit Kft. szakembereket keres az 

alábbi munkakörökbe:

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

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

munkanapokon 800 és 1100 között.
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• Daruvezető
• Hegesztő
• Kormányos
• Kötegelő
• Lakatos
• Öntő-formázó
• Villanyszerelő

A NAPFÉNY 2001 NONPROFIT KFT. 

IDŐSEK OTTHONA

FELHÍVÁS

JELENTKEZÉS
e-mailben:

napfeny2001kht@kevenet.hu
személyesen az alábbi címen:

2458 Kulcs, Rózsahegyi út 3.
Rapatyi Tamásné ügyvezető

Máté Helga főnővér
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végzettségű szakembereket keres
teljes munkaidős foglalkoztatásra.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ
ÉS ÁPOLÓ

VAGY ÁPOLÓ

A Pridgeon & Clay Kft.
Apostag, Vasút út 35/A

felvételt hirdet
az alábbi munkakörök

betöltésére: 
 −  Automata présgép-kezelő 
Elvárások: legalább 8 osztály, gépkezelés-
ben szerzett tapasztalat. Érettségi, 
darukezelői engedély előny.

 −  Gépbeállító 
Elvárások: műszaki végzettség; darukezelői 
és targoncavezetői jogosítvány előny.

 −  Kézi-prés operátor 
Elvárások: legalább 8 osztály.

 −  Szerszámkészítő 
Elvárások: a munkakör betöltőjének 
rendelkeznie kell szerszámkészítői vagy 
gépi forgácsolói végzettséggel.

 −  Termelés támogató - mosó 
Elvárások: Legalább 8 osztály

 −  Termelés támogató – válogatás 
Elvárások: legalább 8 osztály.

Jelentkezés: önéletrajz benyújtásával
személyesen az üzemben vagy e-mailben
a tkoller@pridgeonandclay.com vagy
a pboros@pridgeonandclay.com e-mail 
címen.

Amit kínálunk:

Fizikai munkavállalók munkarendje: 
hétfő-péntek, három műszak.

Bérezés: órabéres besorolás, műszakpót-
lék, bejárási támogatás, jelenléti bónusz, 
cafeteria-juttatás próbaidőt követően.

Céges autóbusz biztosított: Dunaújváros, 
Dunavecse, Dunaegyháza, Solt.

Pridgeon&Clay Kft. 
állásajánlata

Apostagi székhelyű, 
préstechnikával előállított 

autóipari termékek 
gyártásával foglalkozó, 

amerikai tulajdonú cég üzemébe 
keresünk kollégát 

az alábbi munkakörbe:

elektromos karbantartó

  Feladatok:

•  az épületek és a présgépek elektromos hálózatának 
karbantartása, a folyamatos energiaellátás, világítás 
biztosítása a termelés számára

•  elektromos kisgépek javítása, termelésben használt 
kiegészítő berendezések élettartamának meghosz-
szabbítása

•  elektromos mérések elvégzése a megelőző tevé-
kenységek során az üzem megbízhatóságának 
növelése érdekében

  Elvárások:

•  szakirányú végzettség
•  hasonló munkakörben szerzett minimum 1 éves 

szakmai tapasztalat

  Előny: 

•  autóipari vagy fémipari tapasztalat
•  PLC karbantartási tapasztalat

  Amit nyújtunk:

•  versenyképes juttatási csomag
•  béren kívüli juttatások
•  szakmai fejlődési lehetőség

  Jelentkezés

A jelentkezők életrajzát 
Boros Petra HR generalista várja e-mailben:
pboros@pridgeonandclay.com
Bővebb tájékoztatás: +36-70-320-9620

25
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Elvárások:
• Legalább szerkezetlakatos szakmunkás végzettség 
• Kétműszakos munkarend 
• Jó rajzismeret elengedhetetlen
• Több éves szerkezetlakatosi tapasztalat, esetleg
   minőségellenőri beosztásban előnyt jelent

A jelentkezéseket a munka@dak.hu e-mail címre kérjük küldeni.

A DAK Acélszerkezeti Kft. munkatársakat keres az alábbi pozíciók betöltésére:

VILLANYSZERELŐ

MINŐSÉGELLENŐR

PROJEKTFELELŐS

Előnyt jelent:
• Erősáramú berendezés-szerelő, 
   elektrikusi végzettség
• Gépek és daruk karbantartásában 
   való jártasság (3-5 év szakmai tapasztalat)
• Kosaras emelőgép-kezelői jogosítvány

Elvárások:
• Villanyszerelő szakmunkás végzettség
• Kétműszakos munkarend, 
   készenléti ügyelet vállalása
• Magasban végzett munkaalkalmasság

Mindkét pozíció betöltéséhez büntetlen előélet szükséges.

Elvárások:
• legalább középiskolai végzettség
• műszaki alapismeretek
• gazdasági alapismeretek
• számítógép-kezelői ismeretek (word, excel)
• jó kommunikációs készség
• „B” kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:
• főiskolai végzettség
• angol vagy német nyelv 
   ismerete

25
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Állás

A Pridgeon & Clay Kft.
Apostag, Vasút út 35/A

felvételt hirdet
az alábbi munkakörök

betöltésére: 
 −  Automata présgép-kezelő 
Elvárások: legalább 8 osztály, gépkezelés-
ben szerzett tapasztalat. Érettségi, 
darukezelői engedély előny.

 −  Gépbeállító 
Elvárások: műszaki végzettség; darukezelői 
és targoncavezetői jogosítvány előny.

 −  Kézi-prés operátor 
Elvárások: legalább 8 osztály.

 −  Szerszámkészítő 
Elvárások: a munkakör betöltőjének 
rendelkeznie kell szerszámkészítői vagy 
gépi forgácsolói végzettséggel.

 −  Termelés támogató - mosó 
Elvárások: Legalább 8 osztály

 −  Termelés támogató – válogatás 
Elvárások: legalább 8 osztály.

Jelentkezés: önéletrajz benyújtásával
személyesen az üzemben vagy e-mailben
a tkoller@pridgeonandclay.com vagy
a pboros@pridgeonandclay.com e-mail 
címen.

Amit kínálunk:

Fizikai munkavállalók munkarendje: 
hétfő-péntek, három műszak.

Bérezés: órabéres besorolás, műszakpót-
lék, bejárási támogatás, jelenléti bónusz, 
cafeteria-juttatás próbaidőt követően.

Céges autóbusz biztosított: Dunaújváros, 
Dunavecse, Dunaegyháza, Solt.

Pridgeon&Clay Kft. 
állásajánlatai

Apostagi székhelyű, 
préstechnikával előállított 

autóipari termékek 
gyártásával foglalkozó, 

amerikai tulajdonú 
cég üzemébe 

keresünk kollégákat 
az alábbi munkakörökbe:

•  mérnökség  
programvezető

• folyamatmérnök

• gyártástervező

• rendszergazda

• targoncavezető
  
  Amit nyújtunk:

•  versenyképes juttatási csomag
•  béren kívüli juttatások
•  szakmai fejlődési lehetőség

  Jelentkezés

A jelentkezők életrajzát 
Boros Petra HR generalista várja e-mailben:
pboros@pridgeonandclay.com
Bővebb tájékoztatás: +36-70-320-9620
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MUNKATÁRSAT KERESÜNK
a Boxutca gumijavító és szerelő műhelybe (Dunaújváros, Petőfi S. u. 110.)

Jelentkezés:     06-30-686-2210     boxutca17@freemail.hu

- hosszútávú, bejelentett munka
- 1200 Ft-tól órabér
- 2x évente prémium

Előny:
Gumiszervizben szerzett tapasztalat, 
autószerelő, karosszérialakatos, 
autóvillamossági szerelő végzettség

  A 2012-es új Munka 
Törvénykönyve a munka-
nélküli segélyt álláskere-
sési járadéknak nevezte át. 

A járadék igénylésére akkor 
válik valaki jogosulttá, ha az 
igényléstől visszamenőlege-
sen számított három évben 
legalább 360 napot dolgo-
zott. A jogosultsági időbe a 
közfoglalkoztatottság, és az 
egyéni vállalkozásban való 
bejelentett munka is bele-
számít. Ha a jogosultsági idő 
megvan, bármilyen típusú fel-
mondás esetén jár az álláske-
resési járadék, amennyiben 
igényeljük. 

A folyósítás időtartama 
az igényléstől számított 90 
nap. Ebben az időszakban a 
TB járulékot is fizetik helyet-
tünk, ám a 90 nap letelte után 
ez mindenkinek egyéni fele-
lőssége, és havonta fizetendő. 
2019-ben ez az összeg havi 

7500 Ft, fizetés alóli felmen-
tést az illetékes járási hivatal-
ban lehet kérni, és ezt min-
den esetben egyénileg bírál-
ják el (általában a család-
ban egy főre jutó átlagkere-
set alapján).

A járadék pontos össze-
ge az elbocsájtást megelő-
ző időszak ledolgozott nap-
jaiból kalkulálódik. Az utol-
só négy negyedévben befize-
tett munkaerőpiaci-járulék 
alap havi átlagát veszik ala-
pul. Amennyiben az elmúlt 
egy évben az igénylő nem 

dolgozott, akkor a legkisebb 
kötelező bér 130%-a a kalku-
lálás alapja. A pontos összeg a 
kiszámított járulékalap 60%-
a, de nem lehet magasabb a 
mindenkori minimálbérnél.

Utalás 2019-ben a hónap 
első munkanapján történik. 
Akik bankszámlára kérik, 
általában másnap, a kész-
pénzben igénylők, a postai 
kézbesítéstől függően 4-5 
nappal később juthatnak hoz-
zá az összeghez. 

(Forrás: cvonline.hu)

Tudnivalók álláskeresési járadékról 2019-ben

TITKOSRENDŐRÖK

Beszélget az amerikai, 
az orosz és a magyar tikos-
rendőr. A téma: ki tudja job-
ban megtartani a szolgála-
ti titkot.
– Én a nejemmel egy irodá-
ban dolgozok, ő nem tudja 
mit csinálok, nem is érdekli, 
én nem tudom mit csinál, de 
nem is érdekel. – mondja az 
amerikai.
– Az semmi... Én egy íróasz-
talnál dolgozom a felesé-
gemmel! Nem tudja mit csi-
nálok de nem is érdekli, én 
sem tudom ő mit csinál, de 
nem is érdekel. - kontráz 
rá az orosz. A magyar erre 
nagyot legyint:
– Ugyan már... Én egye-
dül dolgozom egy irodában! 
Nem tudom, mit csinálok, de 
nem is érdekel.

TÜSKÉS DISZNÓ

– Mester, megborotválna? 
– kérdi a vendég a borbély-
tól. - Olyan vagyok, mint egy 
tüskés disznó.
– Nézze uram, a tüskéket 
valahogy el tudom tüntetni...

HUMOR
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INGATLAN

 Érvényes építési engedéllyel rendelkező, ki-
vitelezésre (kivitelezőre váró) négylakásos 
társasházban Kulcson három egység tulaj-
donjoga eladó. Tel.: 06-30/237-2328.

 *51253*

 HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

 Apostag központjában kétszobás, össz-
komfortos ház melléképületekkel eladó. 
Ugyanitt K2500A-s kisteherautó, Renault 
Thalia személygépkocsi, 1900-as évek ele-
jéről vadászbútor, 3db bolti pult eladó. Tel.: 
06-70/231-5295.

 *51185*

 HÁZ, HÁZRÉSZKERESÉS

 Dunaújvárosban ~15M Ft-ért átlagos/jó 
állapotú minimum 3félszobás házat vásá-
rolnék. Azonnali 2M Ft előleggel/foglaló-
val, szeptemberi kifizetéssel, beköltözéssel. 
Tel.:06-30/633-9982.

 *53149*

 LAKÁSELADÁS

 Béke városrészben felújított 1+2 félszobás 
lakás eladó. Tel.: 06-20/318-1117.

 *39333*

 Belvárosi téglaépületben kétszobás, ötö-
dik emeleti lakás magánszemélynek eladó. 
Lift van. I.á.: 13 MFt. Tel.: 06-70/510-3983.

 *51073*

 Technikum legjobb részén felújítandó, 50 
nm-es, kétszobás tégla lakás eladó. I.á.: 11 
MFT. Tel.: 06-30/593-9137.

 *52746*

 LAKÁSKERESÉS

 Készpénzért lakást vásárolok tulajdonos-

tól, lehet hitellel terhelt, résztulajdon is! 

Tel.:06-30/209-3591.

 *45302*

 GÉP- SZERSZÁM

 VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO he-
gesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.:06-70/624-5475.

 *53116*

 JÁRMÛ

 Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777.

 *46617*

 K2500A-s kisteherautó, Renault Thalia sze-
mélygépkocsi eladó. Tel.: 06-70/231-5295.

 *51193*

 MOTORKERÉKPÁR

 Csepel, Pannonia, Jawa és egyéb régi 
motorkerékpárokat, és alkatrészeiket 
KERESEK állapottól függetlenül. Lehet 
rozsdás és hiányos is. Tel.:06-70/977-
9796.

 *53108*

 ÁLLÁS

 Adonyi Agroszerviz Kft. mezőgazdasági be-
rendezések, épületek, traktorok, munkagé-
pek és gépjárművek karbantartásához, javí-
tásához lakatost keres. Kiváló szakmai fejlő-
dési lehetőség, hosszú távú munkakapcso-
lat. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkez-
ni a 06-30/902-15-41, 06-30/405-41-29 
telefonszámokon, vagy az agroszervizkft@
gmail.com címen lehet.

 *45214*

 Állami vállalat gépkocsivezetőt keres „B”-s 
jogosítvánnyal is. Tel.: 06-30/771-1252.

 *52079*

 Belföldi fuvarozásra, nyerges szerelvény-
re gépkocsivezetőt keresek, napi díjas el-
számolásra. Tel.:06-30/9380-720 Totya 
Trans Kft.

 *51282*

 Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagyar-
óvár és Sopron környéki) autóipari és 
fémipari nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 tele-
fonszámon - JOBmotive Kft.-

 *45543*

 Dunai hajózási társaság, hosszú távra, ha-
jós végzettséggel munkatársakat keres. Ér-
deklődni munkaidőben a 20/420-9400 te-
lefonszámon vagy az info@kavicsker.hu 
e-mail címen.

 *53265*

Te l e f o n :  0 6 - 3 0 / 8 5 0 - 8 0 0 0

Kőris utcában, 1,5 szobás felújított tégla ........................ 7,99 MFt
Kőris utcában, 1,5 szobás felújítandó tégla ................... 6,19 MFt
Kalamár utcában, földszinti, felújítandó 1 szobás ...... 3,99 MFt
Táncsics M. u.-ban, 

Gábor Áron u.-ban, I. emeleti, 2 szobás tégla

2db egyszobás,  
felújított panel lakás (egyben eladó)

..............
..................................16,9 MFt

10,49 MFt
KÉSZPÉNZÉRT ELADÓ LAKÁSOKAT,  

CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK!
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2400 Dunaújváros, Vasmű út 41. 
1 em. 118. IRODAHÁZ

06-30-867-8661 
www.ihs.lc.hu

További ajánlataink (képekkel)  
a www.ihs.lc.hu oldalon  

és a facebookon!

CSOK, LTP, TELJESKÖRŰ BANKI ÜGYINTÉZÉS, 
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY!

CSOK 10+10! LAKÓPARKBAN ÚJ ÉPITÉSŰ 
TÁRSASHÁZI LAKÁSOK 

Esze T. u. kétszobás, 2. em. téglalakás 8.4 MFt
Derkovits u. 57 m2-es panel 6.49 MFt
Fáy u.-on felújított 62m2 panel 10.5 MFt
Magyar u.-ban családi ház 18 MFt
Rácalmáson 3+1 szobás modern ház 18.9 MFt
Interspárnál felújított 2 szobás 6.7 6.4 MFt
Kulcson gyümölcsöskertben nyaraló 4.5 4.2 MFt
Tavasz u. 2. em. 50 m2 -es panel 7.3 7.1 MFt
Szalkszentmártonban 3 szobás ház 7 MFt
Vörösmartyban, 2 szobás tégla 8.9 MFt
Egyetemnél, 68 m2 -es 3 szobás, tégla 13 MFt
Kiadó házak 10 főig Újtelepen 170 EFt
Keresünk eladó városi családi házat 20 MFt

06-30- 1818-942
Kertvárosi 2 szob.felújított tégla 5.3 MFt
Kassák L.-ban 1+3 félsz. panel 9.5 MFt
Belvárosi 8.em. felújított panel 7.8 MFt
Okt.23.téren igényes panel  9.8 MFt
Rómain 2+1 szobás panel   6.5 MFt
Erdősoron 7.em. átlagos panel   6.3 MFt
Apáczaiban 2.em. 2 szobás panel 6.8 MFt
Vácin 10.emeleti 2 szobás panel 6.9 MFt
Venyimen 178m2 3 szobás ház  36 MFt
Rácalmáson 2 szintes ház 20 MFt
Rácalmási erdő, 20.000 m2  8 MFt
Kulcsi telek igényes házzal 4.5 MFt
Kulcson 2246 m2 -es telek házzal 2.65 MFt
Nagyvenyimen 3 szobás ház 12 MFt
Csillagdombon 1385m2 telek 12.4 MFt
Óvárosban 70 m2 felújított ház 12.5 MFt
Kertvárosban 2 generációs ház 23.5 MFt
Óvárosban kétszintes 5 szob. ház 21.5 MFt
Obihoz közeli kis telek 2.6 MFt
Dunaújvárosban telek házzal 4.5 MFt
Kisapostagon kétszintes ház 25 MFt
Óvárosi 6 szobás családi ház 21.5 MFt

06-30- 8678-641

Békében 4.emeleti 2 szobás 6.7 MFt
Adonyban 3 szobás sorház 12.5 MFt
Békében 1+2 félszobás 9 MFt
Rácalmáson étterem 30 MFt

06-70- 6037-708
Vasmű úton 1 szobás szép lakás 6.5 MFt
Bocskain 5. em. 2 szobás lakás 7.2 MFt
Frangepán u. 210 m2 -es ház  26 MFt
Szabadstrandnál felújítandó ház 2.4 MFt
Váciban 1. em. szép lakás 7.4 MFt
Adonyban 75m2 családi ház 5.75 MFt
Venyimen 100 m2 -es ház  8 MFt
Venyimen 180 m2 –es ház  15 MFt
Venyim végén nyaraló  2 MFt
Rácalmáson családi ház  8 MFt
Rácalmáson ép. telek 4.8 MFt
Venyimen építési telek  3 MFt
Nagykarácsony igényes nagy ház 15 MFt
Rácalmáson ház cégnek kiadó 120 EFt
Venyimen ház cégnek kiadó  165 EFt
Mezőfalván 4,5 szobás ház  12.5 MFt
Mezőfalván 4 szobás ház  6.7 MFt
Mezőfalván 3,5 szobás 2szintes csh.  14 MFt
Mezőfalván 2 szintes szép csh.  16 MFt
Előszálláson ház 5.5 MFt
Daruszentm.on családi ház 6.5 MFt
Soltszentimrén 85m2 családi ház 8 MFt
Perkátán házak:  38M, 18 MFt
Kulcs horgász köz nyaraló                                                                             tFM 3.4
Kulcs Hajós úti nyaraló 6.2 MFt 
Kulcs családi házas nyaraló  8.9 MFt

06-30- 8678-662
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

20-30%-os ÖNRÉSSZEL TÁMOGATOTT 
LAKÁSHITEL, TELJES KÖRŰ JOGI HÁTTÉR, 
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE 

Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk  
ügyfeleink részére!

Képek, leírások itt: www.ihs.lc.hu

06-30-8678-662

06-30-1818-940

06-30-867-8641
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LAKÁS: Erkel K., 2 szobás, fsz.-i tégla
LAKÁS: Martinovicsban 2 szobás
LAKÁS: Korányiba 32 m2 tégla
LAKÁS: Gábor Á.-ban 50 m2 tégla 
LAKÁS: Baloghban 1,5 szobás, 1. em.  
CSALÁDI HÁZ: Szalkszentm. 98 m2

CSALÁDI HÁZ: Szalkszentm. 60 m2

CSALÁDI HÁZ: Szalkszentm. 100 m2

CSALÁDI HÁZ: Rácalmás 80 m2

CSALÁDI HÁZ: Baracs 140 m2

CSALÁDI HÁZ: Darusztm. 70 m2

CSALÁDI HÁZ: Darusztm. 100 m2

CSALÁDI HÁZ: Darusztm. 90 m2 
CSALÁDI HÁZ: D.Földváron 100 m2

CSALÁDI HÁZ: Perkáta 110 m2 
CSALÁDI HÁZ: Adony, tégla, 68 m2 
CSALÁDI HÁZ: Mezőfalván 180 m2

CSALÁDI HÁZ: Apostag 140 m2

ÜZLET: Vasmű út végén, 114 m2

ÜZLET: Dújv., belváros 138 m2-es
ÜZLET: Dújv. keresk. 500 m2 –es
ÜZLET: HÁZZAL N.venyimen
ÜZLET: N.venyimen 40 m2

ÜZLET: Technikum 72 m2

ÜZLET: Dújv., panzió+étterem
TÁROLÓ: Dújv., belv. panel 23 m2

NYARALÓ: Kisapostag 56 m2

NYARALÓ: Kulcson 1162 m2 telek
NYARALÓ: Kulcson lakható 32 m2

NYARALÓ: Kulcson lakható 37 m2

ÉPÍTÉSI TELEK: Dújv.-i - 1780 m2

ÉPÍTÉSI TELEK: Rácalmáson - 720 m2

IPARI ING: 517 m2 telek 2997 m2

12,9 MFt
13,9 MFt
 9,3 MFt

 11,9 MFt
 10,3 MFt
 12,5 MFt

 7,3 MFt
 6 MFt

 18,5 MFt
  35 MFt 
  3,9 MFt
  7,5 MFt
 6,5 MFt
7,7 MFt
 27 MFt
12 MFt 

 16,5 MFt
  17 MFt
 25 MFt
  30 MFt
 39 MFt
  8 MFt

  12 MFt
 17,5 MFt

 68 MFt
 1,7 MFt

   6,2 MFt
   1,3 MFt

   5 MFt
  5 MFt
 4 MFt

4,8 MFt
75 MFt

LAKÁS: Táncsicsban 2 szobás tégla
CSALÁDI HÁZ: Perkáta 6 szobás
CSALÁDI HÁZ: N.venyimen 330 m2

11,5 MFt
27,2 MFt

47 MFt

LAKÁS: Szórádon 2 szobás, panel
LAKÁS: Domanovszkyban, 59 m2

LAKÁS: Weineren 1+3 szobás
LAKÁS: Liget közben 1 szobás
LAKÁS: Kossuthban 1 sz. tégla
LAKÁS: Építők u. 1+1 sz. tégla
LAKÁS: Semmelweis 1+1 sz. tégla
LAKÁS: Fáy A. u.-ban 2 szobás panel
NYARALÓ: Mezőfalván 4 szobás ház
NYARALÓ: Óvárosban 35 m2

CSALÁDI HÁZ: N.venyimen 63 m2

KIADÓ: N.venyimen 245 m2 üzl.
PANZIÓ: Dújv., 347 m2

12 MFt
10 MFt

13,7 MFt
6 MFt

10,3 MFt
10,5 MFt

10,95 MFt
12,4 MFt
4,1 MFt 
5,2 MFt
11 MFt

250 EFt+rezsi/hó
59 MFt

25
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00Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/E

Kiemelt eladó ingatlanjaink: Jó vétel, jó áron!
 

 
 

 
 

Tel.: 06-70/338-64-42,  06-70/698-51-65

OTP INGATLANPONT 

8.200.000 Ft
9.500.000 Ft

12.500.000 Ft
12.690.000 Ft
17.200.000 Ft

Dújv. Belváros tégla, 1 szobás erkélyes jó állapotú

Dújv. Belváros tégla, 1 szobás félig felújított

Dújv. Barátság városr. panel, 3 szobás jó állapotú

Dújv. Béke városr. panel, 2 szobás teljesen felújított

Mezőfalva tégla, 4 szobás teljesen felújított

 LAKÁSCSERE

 Dunaújvárosi, belvárosi, határozatlan idejű 
önkormányzati, kétszobás, erkélyes lakást 
cserélnék saját tulajdonú lakásra. Ráfizetek. 
Érd.: 06-30/489-4653.

 *39920*

 ALBÉRLET

 Belvárosban egyszoba-nagykonyhás la-
kás nemdohányzó nőnek kiadó. Tel.: 06-
30/889-5106.

 *14589*

 Belvárosban, 2 szobás, üres lakás kiadó, 
70.000 Ft+rezsi. Tel.: 06-30/850-8000.

 *53448*

 Egy szoba kiadó 60-70 éves hölgynek. 
Érd.:06-70/562-9279.

 *51573*

 ALBÉRLETKERESÉS

 Belvárosban kiadó, 1,5 szobás lakást kere-
sek. Tel.: 06-30/719-2938.

 *46209*

 ÉPÍTÉSI TELEK

 Rácalmáson, 740 nm-es, közművesített 
építési telek eladó. Érd.: 06-70/305-0729.

 *53512*

 GARÁZS

 Magasított aknás garázs eladó Béke vá-
rosrészben (Volt kolibri utcája). Tel.: 06-
20/6211-453.

 *53829*

 ÜZLET, IRODA

 Dunaújvárosban üzlethelyiségek ki-
adók a Piactér II. szolgáltatóházban, és 
a Dózsa György úton. Tel.: 06-20/931-
4547.

 *46532*

 Jól bevezetett virágüzlet kiadó. Tel.: 06-
30/9971-390.

 *51853*

 Volán telepen 60 m2-es helyiség raktárnak, 
műhelynek kiadó. Tel.: 06-20/392-6887.

 *16256*

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 33 000 példányban                           AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

 Dunaújvárosi Hírlap kézbesítésére 
munkatásakat keresünk kora reggeli mun-
kavégzésre Dunaújváros és Adony területé-
re. Tel.: 06-20/591-5980.

 *53840*

 Dunaújvárosi telephelyű hullámkarton fel-
dolgozó cég, műszaki végzettségű techni-
kus vagy mérnök kollégákat keres papíripa-
ri feldolgozó gépekre, gépvezetői munka-
körbe. Csak fényképes önéletrajzokat küld-
jenek a munkatars@hullampack.hu e-mail 
címre.

 *51753*

 Dunaújvárosi varroda varrónők jelentke-
zését várja az alábbi telefonszámon: +36-
20/255-6890.

 *48403*

 Excel, Word számítógépes ismeretekkel 
rendelkező személyeket keresünk keres-
kedelmi adminisztrátor munkakörbe. Angol 
nyelvtudás előnyt jelent. Jelentkezni szak-
mai önéletrajzzal: globemetal@invitel.hu

 *51785*

 Folyamatos munkára keresünk 
állványzókat, segédeket, homokszórókat 
Százhalombattára, MOL-ba. Végzettség 
előny, de nem feltétel. Biztos fizetés, beje-
lentéssel. Tel.: 06-70/617-3449.

 *50986*

keresünk 
KIEMELT BÉREZÉS: 220 e-250 e Ft nettó

Hosszú távú munkalehetőség!
Érd: +36 70/326-5179

FérFi segédmunkásokat

22
09

04

Lángvágókat 
keresünk

hosszú távra.

Versenyképes fizetést, 
állandó dunaújvárosi munkát 

biztosítunk.
Állandó délelőtti munkarend, 

szabad hétvége.

Tel.: 06-30/9504-413

24
54

70

Vasbeton előregyártó üzembe 
szakirányú végzettséggel rendelkező, 

építőiparban jártas MŰVEZETŐT és 
épíTésVEZETŐT keresünk.
Tel.: 06-70/336-2200 24

65
58

FODRÁSZ, KOZMETIKUS
kollégákat keresünk. 06-20/9331-762

24
91
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D-Ferró Manufaktúra Kft.

Lakatos, 
CO hegeszto

szakemberek 
jelentkezését várjuk.

Hosszú távú 
munkalehetoség!

1800 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056

25
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Ferrecirk Kft.

VEGYSZERGYÁRTÓ
munkatársat keres.

Feladatok:   
árumozgatás, vegyszergyártás, 
karbantartási feladatok elvégzése

Elvárás: 
legalább alapfokú iskolai végzettség, 
vezetőüléses targoncavezetői 
jogosítvány, hétköznap folyamatos 
műszak vállalása, jó műszaki érzék

Előny:
középfokú műszaki végzettség, 
C kategóriás jogosítvány, NKH vizsga

Munkavégzés helye: 
Ferrecirk Kft., 
2400 Dunaújváros, Papírgyári út

Amit nyújtunk:
  munkába járás támogatása, 

műszakpótlék
Jelentkezés: ferrecirk@vnet.hu   

vagy +36-20/579-3294

25
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Dunaferr Labor Nonprofit Kft. 
munkavállalókat keres az alábbi 

munkakörbe:

Lakatos
Forgácsoló
Elektrikus
Villanyszerelő
Daruvezető
Csőszerelő

Dunaferr Labor Munkaerőkölcsönző 
Nonprofit Kft. szakembereket keres az 

alábbi munkakörökbe:

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

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

munkanapokon 800 és 1100 között.

25
36
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• Kötegelő
Elvárásaink:  
· Alapfokú iskolai végzettség
Amit kínálunk:
· 204.000-227.600 Ft/hó 
  bruttó alapbér + műszakpótlék
· 3 műszakos munkarend
· munkába járás költségtérítése
· védőruha,védőeszköz biztosítása

Jelentkezni és érdeklődni: a 25/584-
170-es telefonszámon vagy személyesen 

a Dunaferr Labor Nonpro�t Kft-nél
(Ny.sz: 6440-2/2001.) Vasmű tér 1-3. fsz. 

17. sz. irodában (Humán Intézet) 
munkanapokon 800  és 1100  között.

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000 24

52
82

13.900.000 Ft 

25
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ELADÓ

Tel.: 06-30/867-8662

Martinovics utca elején 2 szobás,
52 m2-es, 3. emeleti (ház 4 emeletes) 

szép lakás (akár berendezéssel is).
Tehermentes azonnal birtokba vehető.

25
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39 m2-es dunaújvárosi, földszinti, 
1 szobás tégla lakás

 (akár üzleti célra is alkalmas).
Érd: 06-70-559 0810 

ELADÓ

Béke téren 2 szobás
APARTMANOK 
kedvező áron kiadók

Érdeklődni: hétköznap 
8-15 óra között a

70/3206439 tel. számon.

25
38

01



10 2019. február 1.10

 Fuvarozó vállalkozás nemzetközi gépko-
csivezetőt keres, nem Uniós munkára. Érd.: 
06-30/9469-504.

 *49409*

 Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. 
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, 
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 06-
70/600-9021 - JOBmotive Kft.-

 *45562*

 Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. Amit bizto-
sítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazautazási tá-
mogatás, bérelőleg. Érd.: 06-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

 *45591*

 Hegesztő, lakatos munkalehetőség! Ki-
emelt bérezés, folyamatos munka. Tel.: 06-
70/7711-654.

 *48268*

 Hosszú távú munkára keresünk 
rádiótávvezérelt híddarura, bakdarura jogo-
sítvánnyal rendelkező szakembereket. Tel.: 
06-25/555-424, 06-70/336-2200.

 *53528*

 Kertépítéssel és fenntartással foglalkozó 
cég keres férfi alkalmazottat Dunaújváros 
és környékéről. Előny: benzines gépek is-
merete. Feltétel: „B” kategóriás jogosítvány. 
Jelenkezés: 06-20/927-3859.

 *49390*

 KFT. keres azonnali kezdéssel villany-
szerelőket Budapestre és Münchenbe. 
Mo-n nettó 1600-1700 Ft/óra, Németo. 
nettó 11 euro/ óra. Napi előleg megol-
dott. T: 06-30/197 7141, 06-20/283 
2071. Ferromax Kft.

 *51060*

Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat ke-
res nemzetközi autóipari cég győ-
ri és mosonmagyaróvári munkahe-
lyére. Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munkába já-
rást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 -JOBmotive Kft.-

*45575*

 OKJ-s középfokú végzettséggel rendel-
kező gyakornokokat keresünk 22 éves 
korig adminisztrációs munkára. Tel.: 06-
70/336-2200,06-25/555-424.

 *53546*

 Önrakodó sofőr kollégát keresünk 
Dunaújvárosba kiemelt bérezés-
sel. FIX napi 12óra munkaidő. Nettó 
300 ezer Ft-ot meghaladó havi fize-
tés. Részletekért, kérjük jelentkez-
zen a nevatron@nevatron.hu e-mail 
címen, vagy a +36-30/788-9673 
számon. Nevatron Team Kft.

 *51227*

 Székesfehérvári építőipari cég ke-
res szakembereket kőműves, fes-
tő, ács és segédmunkás munkakör-
re. 30/678-6404, allas.kivitelezes@
gmail.com BRETTOhouse Kft.

 *52982*

 Székesfehérvári építőipa-
ri cég keres szakembereket kő-
műves, festő, ács és segédmun-
kás munkakörre. Tel.: 06-30/678-
6404. allas.kivitelezes@gmail.com 
BRETTOhouse Kft.

 *53105*

 Szobafestőt februári kezdéssel, hosz-
szú távra felveszek! 2-3 fős csapatok 
jelentkezését is várom! Érdeklődni: 06-
20/342-6092.

 *49924*

 MUNKAHELYET KERES

 Masszőr állást keresek azonnali kezdéssel, 
OKJ-s végzettséggel, tapasztalattal rendel-
kezem. Tel.:06-20/391-8527.

 *50558*

 Nyugdíjas férfi csőszerelő lakatos, karban-
tartói állást keres. Érd.: 06-70/423-8696.

 *48756*

 62 éves megváltozott munkaképességű 
kreatív férfi munkát keres 4 órás munkaidő-
ben. Tel.: 06-20/579-8229 (egész nap).

 *50420*

 KIEGÉSZÍTÕ MUNKA

 Idősgondozást, felügyeletet vállalok. Akár 
éjszaka is. Tel.: 06-70/4144-259.

 *52073*

 OKTATÁST VÁLLAL

 Alsó tagozatosok korrepetálását és angol 
oktatást vállalok. Érd.: 06-30/317-4017.

 *51380*

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

 *47487*

 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).

 *45650*

 SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

 Ács és kőműves munkát vállalok. Burkolás, 
térkövezés, terasztetők, kiülők, teljes tetők 
felújítása, kivitelezése, falazás, vakolás, kül-
ső hőszigetelés. Tel.:06/30/701-2822.

 *52773*

 Akciósan februárban, márciusban 
ács és tetőfedő-bádogos munkát, pa-
latető bontást, felújítást vállalok. Saját 
anyagból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/.Tel.:06-70/566-4054.

 *53403*

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 33 000 példányban                           AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB
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E-LEARNING!!
www.cityautosiskola.hu
06 (20) 955-9981
Dunaújváros, Dózsa Gy. u . 25/a 

(Bisztróval szemben)

RÉSZLET FIZETÉS!
Autós - Motoros iskola

21
13
96

jelentkezését várjuk. Kiemelt bérezés! 
Heti fizetés és hétvégi túlóralehetőség!
+36 70 217 9343

22
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Emelőgépkezelők, 
darukötözők, valamint 

mozdonyirányító segédek

Alternatív iskola 
tAnítót keres.

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal a
penteleiszakkepzo@gmail.com

e-mail címen.

22
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Épület villamosságban jártas

villanyszerelőket
keresünk, kiemelt bérezéssel. 
Többségben Dunaújváros és 

környéki munkára.

Jelentkezni önéletrajzzal:
troxonkft@gmail.com,  

06-30/821-2717

Veltech Kft.
ACÉLSZERKEZET SZERELŐ
szakembereket vagy hasonló területen 

tapasztalatot szerzett kollégát keres.

AMIT KÍNLUNK:
- Hosszú távú stabil munkalehetőség
- Versenyképes bérezés
- Továbbképzési lehetőség
- Munkába járás térítés
-  Munkaruha, szükséges munkavédelmi 

eszközök biztosítása
-  Fizetett szabadság, betegállomány a 

hatályos törvények szerint

Jelentkezni fizetési igény megjelölésével az 
info@veltech.hu vagy a 06-30/444-9423 

telefonszámon lehet.
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A Pálhalmai Agrospeciál Kft.
felvételt hirdet

mg-i gépszerelő,  
mg-i gépkezelő,  

állattartó telepekre  
műszakvezető

és éjjeliőr  
munkakörökbe. 

Feltétel: büntetlen előélet, szakirányú 
végzettség. 

Érdeklődni 7-15 óra között a 25/531-177 
telefonszámon, jelentkezni a  

p@agrospec.hu  e-mail címen lehet.
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Kft. keres százhalombattai MOL 
területére állandó munkahelyre

szigetelő 
bádogos, valamint 

állványozó 
szakembereket.

Bejelentett, hosszú távú munka. 
Télen, nyáron. Fix munkahely. 

Kiemelten magas órabér.

06-70/425-6500 24
93

46

24
93

57

Mezőfalvi telephely őrzésre
vagyonőrök jelentkezését várjuk,

12 órás munkarendben.

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
vagyonor83379@gmail.com

 Jelentkezési feltétel: 
• érvényes vagyonőri igazolvány és 
• új vizsga (tanúsítvány) megléte. 

VÉD-SZ KFT.

25
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Gyakorlattal rendelkező
gumiszerelők és

gépjárműszerelők
jelentkezését várjuk

Dunaújvárosban működő műhelyünkbe.
Jelentkezés: +36 30 334-8077
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keres csapata bővítéséhez,
teljes munkaidőben, hosszú távra.
Jelentkezés: universaltherm@gmail.com

UNIVERSAL-THERM KFT.
épületgépész víz-gáz-fűtésszerelő 

szakembert és segédmunkást

25
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Németországi munkára keresünk 
hideg és meleg víz szereléshez értő 

szakembereket és csőszerelőket.
Német nyelvtudás és jogosítvány  

nem hátrány. Jó kereseti lehetőség.
eucoro@t-online.hu, 06-20/318-8883
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Sifeko kft.
acélszerkezeti 
lakatosokat és 

hegesztőket 
felvesz dunaújvárosi telephelyre.

Hosszú távú munkalehetőség, 
biztos háttér.

Dunaújváros, Neumann János utca 5. 
06-20-942-1105, 06-20-416-3989

23
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CNC LÁNGVÁGÓ GÉPKEZELŐ,
ACÉLSZERKEZET-LAKATOS

Dunaújváros környéki műhelymunka. Kiemelkedően 
magas bér! Heti előleg. Ingyenes szállásbiztosítás 

(TV, internet). Ingyenes munkába járás.
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+36-30/490-5808, visszahívjuk!

munkatársakat keresünk.

Borostyán tóth kft.

férfi munkaerőt keres
"B" kategóriás jogosítvány szükséges.
Bérezés: nettó 1100 Ft/óra + juttatások
06-20/510-0503, 06-25/281-324
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A Dunavax Kft.
üzemi- és egyéb

takarítási feladatokra
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Jelentkezés (hétköznap 8:00-14:00-ig):

TAKARÍTÓT
keres, alkalmi jellegű 

munkavégzéssel.
A munkavégzés helye: Dunaújváros

20/226-5690

Targonca-, földmunkagép, és 
emelőgépkezelő OKJ-s tanfolyamok

indulnak Dunaújvárosban!
Vizsga: március 2.

Érd.: 06-20/263-7429 vagy 
foldmunkagepkezelo@gmail.com 25

17
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TV javítás!
Bármilyen típusú készülék (LCD, LED), 

javítását vállalom, házhoz megyek.
Faragó László televízió műszerész

Tel.: 06-20-3644-055

17
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29

Távirányítók, akkuk, 
töltők, tápegységek,
kábelek, antennák, 

csatlakozók pótlása.
tvelektronika.hu, Dújv., Dózsa 42.

06-25-405-661

16
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GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek javítása, bevizsgálása, 

karbantartása, beüzemelése.
Flexicső, gázcsap cseréje, gázvezeték kiépítése.
06-30/957-3064

20
30
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Költöztetés, fuvarozás  
rakodással. Sitt- és  

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

16
48
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Kéménybélelés,  
Kéményfelújítás. 

Szerelt fémkémények gyártása, beépítése. 
Furanflex kéménybélelés!

Minden kéménnyel kapcsolatos problémával 
forduljon hozzánk bizalommal.

Hatósági engedélyeztetés, 
elérhető árak, minőségi munka 

garanciával.
Ne bízza a véletlenre, 15 éves  szakmai tapasztalat. 

Pentele Kémény Kft.

Tel.: 06-30-910-2393.

Ne bízza a véletlenre, 18 éves szakmai tapasztalat.

24
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SafetyComp

Lefagy? Lassú? Nincs internet?
Esetleg csak egy kis segítség kellene?

 
Számítógépek, laptopok hálózati
eszközök karbantartása, javítása.
Szoftver frissítés, újratelepítés,

adatmentés, vírusírtás, tanácsadás
akár OTTHONÁBAN is!

Dunaújváros területén ingyenes
kiszállással

Hívjon bizalommal:
+36 20 591 9688

safetycomp.dujv@gmail.com

25
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27

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000 24

52
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Redőny akció!
20-40 % kedvezménnyel

hőszigetelt, elektromos redőny, 
reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, 

napellenző gyártása, készítése, 
javítása. Nyugdíjasoknak további 

kedvezmény! Vidéken is!
(Az akció február 01-28-ig tart.)

06-30/295-6555

25
36

30

Tuják, sövények nyírása, 
fakivágás, ágdarálás.

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

25
33

66

redőny
javítás. Hétvégén is.

06-30/332-6346

18
70
88



Ajka, Devecser
és Környéke

Baja és vonzáskörzete

Békéscsabai regionális

Bicske, Martonvásár
és körzeteik

Bihar körzeti

Budapest

Csorna-Kapuvár

Debreceni

Dél-Borsodi

Dabas Dél-Pest megyei

Dombóvári

Dunaújvárosi

Eger KörzetiEsztergom-Szentendre és térsége

Észak-Pest Megye,
Dunakeszi és térsége

Észak-Pest Megye,
Vác és vonzáskörzete

Félegyházi

Győr Hajdúsági

Hajdúszoboszlói

Heves megyei

Hódmezővásárhelyi

Jászság-Gyöngyös-Hatvan

Kaposvár
és körzete

Karcagi

Kazincbarcikai

Kecskeméti

Kelet-Pest megye

Kiskunhalasi

Komárom megyei

Makói

Miskolc és környéke

Monor-Vecsés térsége

Mosonmagyaróvári

Nagykanizsai

Nógrád megyei

Nyugat-Balatoni

Orosházi

Ózd-gömöri

Pápa és környéke

Pécs és körzete

Siófoki 

Soproni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza Mátészalka

Szarvasi

Szegedi

Szeghalmi

Szekszárd

Szentesi

Székesfehérvár
és körzete 

Szigetszentmiklós
Kis-Duna Mente

Szolnok térsége

Vas megyei

Veszprém
és körzete

Zala megyei

Zalaegerszegi

Zempléni

Helyből intézzük minden hirdetését, hogy Önnek kényelmesebb legyen!

Több mint

112019. február 1.

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

 *80674*

 Kémény bélelés, felújítás bon-
tás nélkül, garanciával. Cserépkály-
ha forgalmazás, építés. www.szucs.
kemenycserepkalyha.hu, 06-70/427-
0742

 *47824*

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

 *49182*

 Kőműves burkolási munkák, fürdőszobák 
felújítása. Tel.: 06-70/357-6188.

 *02071*

Könyvelés cégeknek. Tel.: 06-30/662-3525.
 *48504*

 Lakásfelújítás, szobafestés, kőműves-
munkák. Tel.: 06-30/713-1495.

 *49080*

 Lomtalanítás! Bútorait, stb. ingyen elszállí-
tom. Tel.:06-20/9925-838.

 *88619*

 Lomtalanítás (garázs, pince), sittszállítás.  
Tel.: 06-20/992-5838.

 *51991*

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

 *46224*

 Árnyékolástechnika: Redőnyök relu-
xák, harmonika ajtók, faredőnyök ké-
szítése javítása! Tel: 06-70/455-4655.

 *53486*

 Bontás, építés, térkövezés, kőműves mun-
kák, festés-mázolás, szigetelések kivitele-
zése garanciával. Tel.: 06-20/285-4074.

 *22246*

 Eltartási szerződést kötne gondosko-
dásra szoruló emberrel egy ápolónő. 
Akár nyugdíj kiegészítéssel is! Tel.:06-
30/331-6568.

 *51260*

 Fakivágást, tüzifa összevágást vállalunk 
rövid határidővel, korrekt áron. Tel.: 06-
20/3527-789.

 *29275*

 Gurtni csere, új redőny készítése, fa-
redőny javítás hétvégén is, gyors pre-
cíz munka. Tel.:06-30/900-8159, 06-
70/227-6273.

 *53702*

 Redőnyök, terasz ponyvafedések, reluxák, 
szalagfüggönyök, szúnyoghálók gyártását, 
javítását vállalom. Tel.:06-30/966-8446.

 *46022*

 Számítógépjavítás otthonában, hétvégén 
is! Hálózatbeállítás, telepítés, alkatrészcse-
re. Tel.: 06-30-9348-011.

 *89145*

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

 *85112*

 Vilanyszerelés, érintésvédelmi felülvizsgá-
latok. Tel.: +36-30/568-7881.

 *53420*

 Vízvezeték-, fűtésszerelés, javítás. Tel.: 06-
20/312-8422.

 *24169*

 TÁRSKERESÉS

 Egyedülálló özvegyasszony 75-80 év kö-
zötti barátot keres. Jelentkezéseket a 
„Rossz egyedül” jeligére a hirdetőbe vá-
rom. 253413

 *53413*

 Hölgyet keresek 50-70 éves élettársi kap-
csolatra, Dunaújvárosba. Tel.: 06-70/562-
9279.

 *51578*

 63 éves, vidéken élő, mackós férfi társat ke-
res. Tel.: 06-70/344-0238.

 *51531

ÁLLAT

 Hízó eladó. Tel.: 06-30/538-3922.
 *51275*

 Konyhakészen előrendelhető szállítással 
tömött májkacsa, tyúk, kakas, csirke. Tel: 
06-30-361-1971.

 *53142*

 Nagyvenyimen 1 db hagyományos tartású, 
kb. 180-200 kg-os vágósertés eladó. Tel.: 
06-70/337-0641.

 *49706*

 TYÚKVÁSÁR! Földön nevelt, NEM ketreces, 
gyönyörű tollas, 14hónapos tyúk 690Ft/db, 
20db-ra +2db AJÁNDÉK. INGYENES szállí-
tás. Tel.:06-70/776-3007.

 *53115*

 VEGYES

 Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, 
PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656.

 *51300*

 Régi bútorokat, festményeket, szent képe-
ket, teljes hagyatékot, régi rádiókat, gramo-
fonokat, hangszereket vennék. ingyenes ki-
szállás. Tel.: 06-30/465-5680.

 *77143*

 1900-as évek elejéről vadászbútor, 3db bol-

ti pult eladó. Tel.: 06-70/231-5295.

 *51195*

EGÉSZSÉGÜGY

 BOLHAPIAC

 Jó állapotú, felültöltős, Whirlpool automa-
ta mosógép eladó. Irányár: 29E Ft. Tel.: 06-
30/560-1793.

 *51575*

 Kültéri, 40x40cm-es járólap (100nm) 
550Ft/db áron, kis tételben is eladó. Tel.:06-
30/678-2193.

 *53836*

 Naumann varrógép eladó. I.á. 25eFt. Tel.: 
06-20/286-0522.

 *53747*
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Dr. Dénes Judit
Fogászati magánrendelés
Rövid határidő, gyors, szakszerű ellátás.

Dújv., Október 23. tér 2.
H., Sze. : 14-18 óráig, Cs.: 9-12 óráig

www.fogorvos.5mp.eu
06-30/252-8656

22
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FÜL-ORR-GÉGÉSZETI  
magánrendelés, Dújv.

Dr. Vincze Róbert
felnőtt- és gyermek  

fül-orr-gégész szakorvos
Tel.: 06-70/324-9397

ZársZerelés, javítás, 
hevederZárak!

Üzlet: szórád Márton út 6/a
tel.: 06-20/3625-806
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Költöztetés
06-70/352-1950

20
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33

Szobafestés, mázolás,
burkolás, lakások – házak
teljes felújítása, építése.

Tel.: 06-30/424-6074

21
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80

06-30/2661-737

KÁRPITOS
Modern és styl bútorok kárpitozása

Duguláselhárítás
bontás nélkül,

vízvezeték szerelés is.
Garanciával!

06-20-3625-817 24
82
89

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Festés, mázolás, burkolás.

Kőműves munkák.

+36-20/474-2219

24
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LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Festés, mázolás, burkolás.

Kőműves munkák.

+36-20/474-2219

Duguláselhárítás
bontás nélkül. Garanciával.
Hétvégén és vidékre is!
06-20-9-732-172

Duguláselhárítás
bontás nélkül. Garanciával.
Hétvégén és vidékre is!
06-20-9-732-172Vízszerelés.
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Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés!
Duguláselhárítás bontás 

nélkül. Vidékre is.

06-20/417-0224 17
98
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REDŐNY DOKTOR!
06-20/3581-708, 06-25/745-379 24

63
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Sóder, kavics, sárga homok, salak,  
beton, fekete föld, tűzifa,  

fehér murva, sziklakerti kő és  
szóródó anyagok szállítása,  

bármilyen földmunka 1-24 tonnáig.  
06-30/9564-676
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Villanyszerelés
06-30/853-7427
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GYORS SZERVIZ!
 Zárszerelés, villanyszerelés garanciával! 

Hevederzárak. 06-20/3477-833
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Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Ajtófelújítás!
Bontás nélkül rövid határidővel!

Nézzen be hozzánk vagy érdeklődjön telefonon: 06 XX XXXX XXX

előtte

1000 modell!
standardtól - exkluzívig

Győződjön meg kötetlen tanács-
adásunk alkalmával a jól bevált 

PORTAS-felújítási technika előnyeiről!

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

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

Gyors, tiszta, tartós és stílusos 

Régi ajtók?
Újra szép lesz 
akár 1 nap alatt!

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

Hivjon most: 06-20/224-1772

Bontás nélkül rövid határidővel! 

Ajtófelújítás!

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

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

Régi ajtók?

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

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

Régi ajtók?
Szinte újat 1 nap alatt!

Hívjon most! 0620 00 00 000

Szinte újat 1 nap alatt!

előtte

peRfekt móR bt. 

www.perfektajto.hu

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
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A hazai higiéniai papíripar vezető gyártója, 
a VAJDA-PAPÍR KFT. DUNAFÖLDVÁRI TELEPHELYÉRE

keressük kollégáinkat.

Munkaidő: 3+3-as munkarend (06:00-18:00,18:00-06:00) 
Munkavégzés helye: Dunaföldvár, Papírgyári utca 1.

A jelentkezéseket a következő e-mail  címre kérjük eljuttatni: 
dfkarrier@vajdapapir.hu; tel: 06 1 2839390

KARBANTARTÓ
Feladatok:

• A termelő gépek, berendezések beállítása, javítása
• Időszakos karbantartások elvégzése
• Épületüzemeltetési feladatok ellátása
• Technológiai leírások betartása/betartatása

Előnyt jelent:
• Tűzvédelmi szakvizsga
• Kazánkezelő szakvizsga

Munkarend:
• 3+3-as munkarend (06-18,18-06)
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Arany, ezüst, briliáns, fogarany és órás-, 
ékszerész hagyaték felvásárlás!

KORREKT, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ

00-1200-ig
Dunaújváros Klub Hotel

06-1/209-4245, 06-20/200-6084  
dinasztiagaleria11@gmail.com

Dinasztiánk harmadik generációja vagyok, aki folytatja a több 
évtizede tartó családi hagyományt, a szép tartós értékek fel-
kutatását, felvásárlást. Édesapám a legnagyobb ékszerke-

a szállodák is igénybe veszik. Az üzleti élet alapja a becsület! 

Az
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Arany felvásárlás: Fazonarany 20 000 Ft/g-tól 
 (briliánssal díszített 1 karáttól)

Herendi, Zsolnay porcelánok
Ezüst dísztárgyak felvásárlása 
100 Ft/g-tól 800 Ft/g-ig 

Régi ezüst-, aranypénzek, papírpénzek 
(forgalomból kivont valuta)

Ékszerek aukciós áron! 
Antik arany; Gyémánt; Briliáns
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Bocskai István Református Oktatási Központ

Karácsony Sándor Középiskolája

kis létszám, nagyobb odafigyelés
06 25 401 321  25

07
08

szakács  |  cukrász  |  pincér  |  pék  |  festő

Szigetszentmiklósra és Dunavarsányba 
azonnali kezdéssel keresünk 

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

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

(korlátozott számban)
· buszjárat

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

Fényképes önéletrajzát az
erdeklodes@termelestamogatas.hu

címre várjuk, melyre levélben vagy 
telefonon visszajelzünk.

Dunavarsányba azonnali 
kezdéssel keresünk

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

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

telefonon visszajelzünk.

OPERÁTOROKAT

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

Amit ajánlunk:

 Dunavarsányba keresünk  
megbízható dolgozókat az alábbi 

munkakörbe:

- gyártósori operátor
- minőségellenőr

40.000 Ft belépési bónusz  
minden új dolgozónak!

Amit ajánlunk:
-  folyamatos munkalehetőség  

12 órában
- 3 nap munka 3 nap pihenő
- ingyenes buszjárat
- versenyképes fizetés:
- 160-200 ezer nettó fizetés
- 30.500 kafetéria

jelentkezni lehet az 
erdeklodes@termelestamogatas.hu  

emailcímen.
Amint lehet felvesszük Önnel  

a kapcsolatot, hogy tájékoztathassuk  
a munka további részleteiről.
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Akciónk 2019. február 1-9-ig tart, illetve a készlet erejéig! A képek tájékoztató jellegűek. A változás jogát fenntartjuk! Az akció csak a készleten lévő termékekre vonatkozik! 25
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Dunaújváros, Magyar utca 42., Tel.: 06-30/677-5082, Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

1890

2590

2890

8 mm  2690 Ft/m2

Ft/m2-től

10 mm  4980 Ft/m2

Ft/m2-től

12 mm  5780 Ft/m2

Ft/m2-től

-30% 

-50% 

-50% 

1890

2590

2890

Laminált padló

2-től

3190
Ft/m2 -50% 

Thermo
szőnyeg-
padló
4 méter szélességben

1590
Ft/m

Darabszőnyegek

8990

14.990

18.990

-25% 

-50% 

-50% 

8990

14.990

18.990

120 x 170 cm  11.990 Ft/db

160 x 230 cm  29.950 Ft/db

200 x 290 cm  37.980 Ft/db

Ft/db-tól

Ft/db-tól

Ft/db-tól

Karnis -50% KÉSZLETKISÖPRÉS!
Óriási kedvezmény kifutó darabokra! 

www.szuperinfo.hu

Lapzárta 
változás!

Kedves Hirdetőink!

Újságunk lapzártája megvál-
tozott. Aktuális heti hirdeté-
seiket minden héten kedden 
16 óráig adhatják fel. 

Megértésüket köszönjük.

 Dunaújvárosi 
 Szuperinfó 
 Szerkesztősége


