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2+1 apróhirdetési akció!
2019. január 21-én és 22-én, hétfőn és kedden két hirdetés áráért hármat adunk!*

Az akció részleteiről tájékozódjon szerkesztőségünkben (Dunaújváros, Vasmű út 35.)

Álláshirdetések
a 6., 7., 8., 9., 10. és 12. oldalon

Dunaújváros, MMK
január 24. (csütörtök) 9-13-ig
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ÓRIÁSI AKCIÓ!
CSIZMÁK, BOKACSIZMÁK

-50%
(január 18-tól a készlet erejéig)

Dunaújváros, Dózsa Gy. út 6.
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Dunaújváros, Dózsa Gy. út 6.
Nyitva: h-p: 9-16-ig, Szombat: 9-12-ig

Minőségi 
-  NŐI CIPŐK, CSIZMÁK
-  TÁSKÁK,  

PÉNZTÁRCÁK
- ÖVEK, KESZTYŰK
Karácsonyi választékban!

A rendőrség egykori épületében,
a Tánoval szemben

Bocskai István Református Oktatási Központ

Karácsony Sándor Középiskolája
kis létszám, nagyobb odafigyelés

06 25 401 321  24
08

01

GYERMEKEKNEK, FELNŐTTEKNEK NYUGTATÓ HATÁSÚ TÖNKÖLYPELYVA PÁRNÁK KAPHATÓK!

farsangi  jelmezek (500 db) kölcsönözhetőek
– már 1000 Ft-tól –, a

Fanni Bababiziben!
Dújv., Vasmű út 47.,

 06-70/422-8133
Nyitva: H-P 9.00-12.00  

és 13.30-17.30, Szo 9.00-12.00

  Felnőtt 
és gyerek   farsangi  jelmezek 24

89
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+10 féle gyógynövénnyel               

4040 Ft           
Kiválóan átszellőzik! Kórokozóktól mentes! 

Ülőpárna                                              

3860 Ft
Segíti a helyes gerinctartást!

Sópárna 4 féle gyógynövénnyel

1340 Ft
Melegíthető légúttisztító!

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

telefon:  
06-20/203-8732



Jan. 18., P. 
Vasmű Út 33/A Vasmű úti 
Őspatika 25/410-100 
Jan. 19., Szo. 
Tesco Aranyvölgyi u. 6. Tesco-
Patikaplus Gyógyszertár 
25/500-520 
Jan. 20., V. 
Interspar Béke körút 1. Béke 
Gyógyszertár 25/500-012 
Jan. 21., H. 
Vasmű út 10. Szent Pantaleon 
Gyógyszertár 25/550-373 
Jan. 22., K. 
Hajnal u. 4. Medicina Gyógy-
szertár 25/412-113 
Jan. 23., Sze. 
Váci M. u. 8. Római Patika 
25/423-669 
Jan. 24.,  Cs. 
Dózsa Gy. u. 2/A. Kígyó 
Gyógyszertár 25/412-650 
Jan. 25., P., 
Korányi S. u. 1. Patika Libra 
25/400-387 
Jan. 26., Szo. 
Munkácsy u. 3/A Munkácsy 
Gyógyszertár 25/412-800 

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, Pati-
ka Libra: 7.00-12.00, Vas-
mű 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
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.
MENTŐK 104 
TŰZOLTÓSÁG 105 
RENDŐRSÉG 107 
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍ-
VÓ 112

orvosI ügyelet

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

Jan. 22., kedd
Dózsa Iskola (Dújv., Köztár-
saság u. 14.) 14:00 – 16:00
Jan. 24., csütörtök
DAK Sándorháza 7:00 – 
11:00
Jan. 24., csütörtök
Pusztaszabolcs, Műv. Ház 
(Adonyi út 12.)   13:00 – 18:00
Jan. 29. kedd
Dunaferr Szállítómű (Zárt vér-
adás) 6:30 – 11:00
Jan. 31., csütörtök
Dunaferr Acélmű (Zárt vér-
adás) 6:30 – 11:00

véradás
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Alba Volán Zrt.
menetrendi tájékoztatás: 
06 (25) 412-711
MÁV információ:  
06 (1) 349-4949
DVCSH KFT.  
ügyfélszolgálat, hibabejelen-
tés: 06 (25) 411-528
Ügyvitel Szolgáltató Kft.
ügyfélszolgálat:  
06 (25) 510-141, 510-149
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
II. Rákóczi Ferenc
A 32/2018. (XI. 27.) OGY határozat II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő megvá-
lasztásának 315. évfordulója alkalmából a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé 
nyilvánította. Sor kerül olyan rendezvényekre, amelyek méltó emléket állítanak II. Rákóczi 
Ferenc fejedelemnek és szabadságküzdelmének.  (Forrás: mkogy.jogtar.hu)

Jan. 19. szombat  
Dunaújváros, Petőfi u. 1. 

25/286-116 

Jan. 20. vasárnap 
Dunaújváros, Vasmű út 10. 

25/550-415 

Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart 

a helyszínen megjelölt időpon-

tokban.

fogászatI ügyelet

 A Kortárs Művésze-
ti Intézet Dunaújváros 
egyik kulturális központ-
ja. Célja a kortárs kultú-
ra magas szintű képvise-
lete a városban, különös 
tekintettel a képzőművé-
szeti kiállítási és az ezzel 
összefüggő közművelő-
dési programokra.

A „D-terv”— a Fiatalok Fotó-
művészeti Stúdiója kiállítása 
2019. január 18-án, pénteken 
18 órakor nyílik. Kiállítók: A. 
Fehér Vera, Fromm Balázs, Kiss 
Richárd, Lázár Dóri, Martinkó 
Márk, Nagy Tibor, Németh 
Domonkos Tamás, Pólya Zsom-
bor, Regős Benedek. Megtekint-
hető 2019. március 29-ig.

A „D-terv”: pillantás egy 
városra, annak múltjára, jelené-
re, jövőjére. Letapogatás, kutatás, 
újratervezés. A város nyomainak, 
hangjainak, képeinek olvasása, 

nyomhagyás, séta. Egy különle-
ges, relatíve „új”, az 1950-es évek-
ben szinte a semmiből, egy ide-
ológiából ki-és felhúzott város, 
vagy inkább utópia létmódjának, 
jeleinek körüljárása. Fejleszté-
sek és variációk egy motívumra, 
kimozdítások, újraírások, élveze-
tek. A „D-terv” a Fiatalok Fotó-
művészeti Stúdiója több, mint 
fél éves projektjének, kutatásá-
nak végeredményeképp jött lét-
re. 2019. január 23-án, szerdán 18 
órától a KineDok Filmklub újra 
várja a dokumentumfilm-ked-
velőket. A Káposzta, krump-
li és egyéb démonok c.  feliratos 
román dokumentumfilm (2016) 
kerül vetítésre.

A dokumentumfilm három 
évvel ezelőtt készült Romá-

niában. A Lunguletuban 
élő földműveseknek nin-
csen párja, ha káposzta- vagy 
krumplitermelésről van szó, 
ám amikor a megtermelt por-
tékájukat értékesíteniük is kel-
lene, már akadnak nehézsége-
ik. Az egy évig földművelő-
ként társukul szegődő rende-
ző szatirikus filmje egyszerre 
szól a jelenről és a múltról: a 
mai Európa mezőgazdaságá-
ban tapasztalható visszássá-
gokról éppúgy, mint az egyko-
ri szocialista ország lakóinak a 
termelőszövetkezeti modell-
től való máig tartó idegenke-
déséről. Vajon sikerül-e kiutat 
találniuk a történelmi zsákut-
cába ragadt földműveseknek 
ebből a helyzetből?

A tanítási év első féléve 2019. 
január 25-ig tart, az iskolák 
2019. február 1-ig értesítik a 
diákokat és a szülőket az első 
félévben elért eredményekről.

A középiskolai felvételi köz-
ponti írásbeli vizsgáit az érin-
tett gimnáziumokban és szak-
gimnáziumokban 2019. janu-
ár 19-én 10 órától tartják, míg 
a pótló vizsgákat 2019. január 
24-én 14.00-kor tartják meg.

A 2018/19-es tanévben is 
lesznek témahetek, a követke-
ző három:

a „Pénz7” pénzügyi és vállal-
kozói témahét 2019. február 25. 
és 2019. március 1. között,

a fenntarthatósági témahét 
2019. március 18. és 2019. már-
cius 22. között,

a digitális témahét 2019. 
április 8. és 2019. április 12. 
között lesz.

A diákok fizikai állapotának 
és edzettségének vizsgálatát 
2019. január 9. és 2019. április 
26. között kell megszervezniük.

(Forrás: eduline.hu)

Évindító programok a KMI-ben Információk az iskolák tájékáról
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Amíg készlet tart!
Minden téli kabát,  
csizma, bakancs  20%

engedménnyel kapható!

Amíg készlet tart!
Minden téli kabát,  
csizma, bakancs  20%

engedménnyel kapható!

Hongkong ÁRUHÁZ  
Dunaújváros, Dózsa gy. út 56.

Jöjjön be hozzánk és válasszon: 
Iskolatáska, hátizsák,

Tornaruha, cipő, szabadidőruha és iskolai 
kiegészítő kínálatunkból

Erzsébet kártyát elfogadunk.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Mi felkészültünk az 

iskola kezdésre !

Törzsvásárlói kedvezménnyel nem vonható össze
24
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A Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából rendezett önkor-
mányzati ünnepségen a Város-
háza „C” szárnyának házas-
ságkötő és rendezvénytermé-
ben a ‚G Bunker Quintet’, egy a 
Vienna Konservatoriumban vég-
zett baráti társaság tagjaiból álló 
jazz-formáció ad koncertet 2019. 
január 22-én, kedden 18 órakor.

Repertoárjukban az auten-
tikus jazz-sztenderdek átdol-
gozásától kezdve, modern 
jazz-előadók szerzeményein 

át, saját darabok is megtalál-
hatóak.

A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett önkor-
mányzati ünnepségen adják át 
a Pro Cultura Intercisae díjat.

A belépés ingyenes! Szere-
tettel várnak minden érdeklő-
dőt!  (Forrás: dunaujvaros.hu)

 Egyelőre nem szün-
tetik meg az évenkénti 
kétszeri óraátállítás gya-
korlatát az Európai Uni-
óban - közölte a Bild 
című német lap a hír-
portálján egy brüssze-
li dokumentumra hivat-
kozva.

Az ügyben illetékes tag-
állami miniszterek decem-
ber elején tartandó tanács-
kozására készített beszámoló 
alapján tagállami fenntartások 
miatt nem tartható az Euró-
pai Bizottság azon terve, hogy 
2019-ben állítsák át utoljára az 
órákat az EU-ban. Ezért legko-

rábban 2021-ben szüntethe-
tik meg az óraátállítást. Több 
tagállami kormány szerint túl-
ságosan szűk a döntési határ-
idő, más kormányok attól 
tartanak, hogy nehézségeket 
okozhat, ha egységes döntés 

hiányában az eddiginél is több 
időzóna szabdalja szét az EU 
területét, és olyan tagállamok 
is vannak, amelyekben a kor-
mány nem tartja indokoltnak 
az évtizedek óta követett gya-
korlat megváltoztatását.

Január 22-én, Szent Vince 
napján a szőlőtermesztő fal-
vakban sok helyütt úgyne-
vezett vincevesszőt vágtak, 
amit a szobában vízbe állí-
tottak. A kihajtott vesszők-
ből jósolták meg a következő 
év termését. Ezen a napon a 
gazdának sok bort kell innia, 
hogy bő legyen a termés. Ha 
Vince napján szép, napos volt 
az időjárás, akkor jó borter-
mést reméltek, rossz idő ese-
tén viszont gyenge szüretet 
jósoltak. Ezzel ellentétben, 

ha három nap múlva, január 
25-én, a „pálforduló” (Szent 
Pál megtérése) napján sütött 
a nap, akkor a néphit szerint 
még hosszú kemény télre kel-
lett számítani.

(hu.wikipedia.org)

 Miként érintik a 2019-
től érvényes adójogsza-
bály-változások a mun-
kába járás költségtérí-
tését? Január elsejétől 
a helyi bérlet már nem 
adható a korábbi, ked-
vezőbb adófeltételekkel, 
hanem bérjövedelem-
ként adózik.

A kormányrendelet rész-
letesen kitér arra, hogy mi a 
munkába járás fogalma. E sze-
rint, a lakóhely szerinti telepü-
lés közigazgatási határán kívül 
eső munkahelyre történő bejá-
rás számít munkába járásnak, 
illetve az, ha az adott települé-
sen belül sem helyi, sem hely-
közi közlekedéssel nem tud-
ja a napi utazást megoldani a 
munkavállaló. A helyi (tehát a 
településen belüli) utazás nem 
számít munkába járásnak, 
ezért a munkáltató nem köte-
les megtéríteni azt. Ettől füg-
getlenül a munkaadó dönthet 
úgy, hogy mégis ad erre pénz-
beli támogatást, ez azonban 
2019-től jövedelemként adó-
zik. 

A munkába járás és hazau-
tazás költségét továbbra is leg-
alább 86%-ban köteles megtérí-
teni a munkaadó, és ez tovább-
ra is adómentes, abban az eset-
ben is, ha a teljes költséget állja 
a munkaadó. A költségtérítés a 
közösségi közlekedés használa-
ta esetén érvényes, a személy-
autóval történő munkába járás-

ra ettől eltérő szabályok vonat-
koznak. A kilométerenként 9 
Ft-os térítés személygépkocsi 
használata esetén akkor adha-
tó, ha a munkába járás közössé-
gi közlekedés útján nem meg-
oldható, vagy azt csak rendkí-
vül hosszú várakozási idő mel-
lett tudná igénybe venni a mun-
kavállaló.  (Forrás: cvonline.hu)

Magyar Kultúra Napja Dunaújvárosban 

Leghamarabb 2021-ben szűnhet meg az óraátállítás

Szent Vince napja

Utazási költségtérítés 2019-ben
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Egyéb
kikapcsolódás
DUNAÚJVÁROSI VÁROSHÁZA 
„C” SZÁRNY

Magyar kultúra naPja – Pro 
Cultura Intercisae díj átadá-
sa. Közreműködik a ‚G Bunker 
Quintet’.
Jan. 22. 18.

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

kinedok filmklub - káposzta, 
krumpli és egyéb démonok
Jan. 23. 18:00

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

rómából dunaújvárosba - 
szerB antal est Prieger zsolt-
tal és vendégeivel
Jan. 24. 17:00

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

loPott széPség
Jan. 22. 17:00

az utolsó Császár
Jan. 29. 17:00

„BeteMetett a nagy Hó” -  
Huzella Péter műsora
Jan. 19. 17:00

kézMŰves kInCsek vására
Jan. 19. 9:00 – 17:00
HuszáraInk PerCzel Hon-
MentŐ HadjáratáBan – Hor-
váth Béla előadása
Jan. 21. 18:00
Magyar kultúra napja – az ÍrIsz 
versszÍnPad önálló estje
Jan. 22. 17:00
 

az elvarázsolt fazék, 
avagy Mesék a konyHáBól – 
bábelőadás
Jan. 26. 15:30

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

rumproof & Beneath My skin 
(linkin Park tribute) koncert
Jan. 18. 20:00

don gatto & king furia & 
Canens leap koncert
Jan. 19. 21:00

rockmemories & zeroday kon-
cert
Jan. 25. 19:00
karaoke Party
Jan. 26.
kocsmakvíz & afterParty
Febr. 1.

ton és vasárnap zárva tart. Hét-
fő szünnap.
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.
Földszinti aula:

az I. vIlágHáBorú eMléke-
zete
Megtekinthető: márc. 31-ig

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

d-terv — a fiatalok fotóművé-
szeti stúdiója kiállítása
Megnyitó: jan. 18. 18:00
Megtekinthető: márc. 29-ig

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

Pálfalvi János és P. Csasztka Ilona 
grafikusművészek kiállítása
Megtekinthető: január hónapban

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

Használd a kéPzeleted – éli 
Irian kiállíása
Megtekinthető: febr. 17-ig

skoge & deindolls & Colmena 
koncert
Febr. 2. 20:00

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

BARACS – FALUHÁZ

kerekÍtŐ – Mondókás Móka 
(0 – 3 éves korig bejelentke-
zéssel)
Jan. 22. 17:00

RÁCALMÁS – MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR
für anIkó önálló estje
Jan. 25. 18:00

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.)

jégtörŐ Mátyás – színmű
Jan. 18. 19:00

valaHol euróPáBan - musi-
cal
Jan. 19. 15:00 és 19:00

toldI - musical
Jan. 21. 15:00

sWeet CHarIty - koncert elő-
adás (Stúdió bérlet)
Jan. 23. 19:00, 24. 13:00 és 19:00

az antIgoné-történet - 
játék az élettel egy részben
Jan. 25. 15:00

Kiállítás
INTERCISA MÚZEUM
(Dújv., Városháza tér 4.)
Látogatható: keddtől péntekig: 
10:00 és 16:00 között; szomba-

Ajánló
Kováts Rózsa ügyvezető igazgató
A Batyu színház társulata az „Elvarázsolt fazék” című élőszereplős, tárgybábos mesés-főzős 
előadását hozza el a dunaújvárosi Munkásművelődési Központba 2019. január 26-án, szom-
baton 15:30-as kezdéssel. Az előadás után gyermek és felnőtt élőzenés táncházzal várja az 
érdeklődőket a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes. A rendezvények díjtalanul látogathatók.
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Életmód
Hóember építéssel is lehet kalóriát égetni
Egyes felmérések szerint, egy órányi intenzív hóember építés jótékonyabb 
hatással van az emberi szervezetre, mintha egy órán keresztül táncolna. Meg-
közelítőleg 238 kalóriát éget el az, aki a nulla fok körüli hidegben szorgalmasan 
gyúrja a havat.

ÉS

MINDEN

MULTIFOKÁLIS
LENCSE

30-50%
KEDVEZMÉNNYEL

SZÁMOS

MÁRKÁS
KERET*

70%
KEDVEZMÉNNYEL

DUNAÚJVÁROS
Dózsa György utca 16.
telefon: 30/6464-782

www.OWE.hu

KÖZELRE 
VAGY 
TÁVOLRA?

LEGYEN
MINDKETTŐ!

* Üzletenként változó kínálat. Az akciók egymással 
összevonhatók, de más kedvezménnyel együtt nem érvényesek! 

Az ajánlat időtartama: 2018 december 1. - 2019 február 28. 
További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!
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TÁMOP 6.1.2/11/3
„Az egészségesebb lakosságért”

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros 
Egészségfejlesztési Irodája várja az érdeklődőket

A programok térítésmentesen, kizárólag az Egészségfejlesztési Irodán  
keresztül vehetők igénybe.
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros
Egészségfejlesztési Iroda
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.
Nyitva tartás: Hétfő, Szerda: 8.00-18.00,
Kedd, Csütörtök: 9.00-17.00, Péntek: 8.00-12.00
Telefon: 06-25-550-164
www.pantaleon.hu

Dohányzásról való leszokást támogató tréning
A tréninget vezeti: 
Pápai Zoltán klinikai szakpszichológus
Időpontjai:
2019. 02. 08. péntek 
14.00-16.00 óráig

2019. 02. 22. péntek 
14.00-16.00 óráig

2019. 03. 08. péntek 
14.00-16.00 óráig

2019. 03. 22. péntek 
14.00-16.00 óráig

A Szent Pantaleon Kórház Egészségfejlesztési Irodája EFOP-1.8.20-17-2017-00033 
keretében Dohányzásról való leszokást támogató tréninget indít. A tréning 4 alkalmas. 
Alkalmanként 2 órát vesz igénybe. A tréning meghatározott programot követ, ezért 
előnyös, ha olyanok jelentkeznek, akik a teljes programon részt tudnak venni.

Olyanok jelentkezését várjuk, akik:
-  fontolgatják a dohányzásról való leszokást, de még nem tudják,  

hogyan kezdjenek neki
-  akik ambivalensek a dohányzással kapcsolatban
-  akik eldöntötték, hogy szükséges leszokni
-  akik már tettek kísérletet leszokásra
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F a n t á z i a 
kozmetika

Led maszk, lézeres 
mezoterápia, dermabráziós, 
hidroabráziós hámlasztás, 
arckezelések, gyantázás, 

festés, füllyukasztás

Fehérné Magdi 20-3641090
kozmetikus mester
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A LED maszk különböző 
színű fénysugarai akadály nél-
kül a bőr rétegeit sértetlenül 
hagyva hatolnak a  mélyebb 
rétegekbe, melynek hatására 
a kollagén és elasztin terme-
lés optimalizálódik, gyorsul 
a sejtek anyagcseréje, fesze-
sebb, teltebb lesz a bőr. A LED 
terápia alkalmazása egy új, 
modern fájdalom mentes eljá-
rás, kifejezetten jóleső érzés, 
tökéletesen követi az arc vona-
lát. Javul a bőr rugalmassága, 
a nyirokrendszer aktivizálásá-
val a tág pórusok, gyulladások 
enyhítését érjük el, acne prob-
lémák kezelésére is hatásos.

Alkalmazható: fényét 
vesztett, fakó fáradt bőr-
re, felszíni ráncok simításá-
ra, szem körüli sötét karikák, 
pigmentfoltok halványításá-
ra, pattanásos, gyulladt bőr 
kezelésére. Kozmetikában a 
kezelések után, vagy csak, ha 
egy gyors regenerálásra szo-
rul a bőr. 7 féle színterápiá-
ból választhatunk az arc nyak 
kezelésére. 192 LED lámpa a 
legoptimálisabb hullámhosz-
szon dolgozik 5 intenzitá-
sú fokozattal. Piros: fokozza 
a vérkeringést, kollagén ter-

melést. Kék: gyulladáscsök-
kentő, acnés bőrre ajánlott, 
nem hagy hegeket. Sárga: 
simítja a bőrt, a vörös arcpírt 
csökkenti, az ellenállás nő. 
Lila: pihentet, javítja a nyi-
rok anyagcserét (kék +piros 
kombinálva). Türkiz: nyugtat, 
allergiás bőrre ajánlott. Fehér: 
csökkenti a foltokat, feszesít, 
gyorsítja az anyagcserét. A 
fényterápia mellett az idegki-
lépési pontok és az arcizmok 
stimulálásával még eredmé-
nyesebbé tehetjük a kezelést 
egy maszkon belül. Próbálják 
ki akár bérletes lehetőséggel 
ezt a fantáziadús kezelést, az 
eredmény nem marad el.

A LED technológia előnyei 
a kozmetikában.

A gésák feketére festették fogaikat
A fogak feketítése, japánul ohaguro ősi szokás Japánban, a leg-
régebbi előfordulásait a történészek a 2–5. század közé teszik, 
a tömeges elterjedést pedig a 12. századra. A rizsporral fehér-
re festett arc mellett csúnya sárgának tűntek a fogak, és úgy tar-
tották esztétikusnak, ha a hajjal megegyező színűre, vagyis feke-
tére festik. Eleinte csak az arisztokrácia és különösen a császá-
ri család köreiben volt szokás, hogy nagyobb ünnepekre feketé-
re festik a fogaikat, aztán az 1500-as évektől egyre jobban elter-
jedt a dolog; a szépség, a vagyon, és a nemesi származás jelké-
pe volt a fekete fog. Később annak jelzése, hogy egy lány elér-
te a felnőttkort.

tudta-e?

Kórházban van
- Te Jenő, hallottad, hogy a Tibi kórházban van?
- Ne mondd, hiszen tegnap láttam egy szőke bombázóval!
- Éppen ezért! A felesége is látta...

HuMor

szuperinfo.hu

„A smink csak a külsődet 
teszi széppé, nem segít, ha 
belül csúnya vagy. Hacsak 
nem eszed meg.” (Audrey 
Hepburn)  

„A szépség ott kezdő-
dik, amikor eldöntöd, hogy 
önmagad leszel.” 

(Coco Chanel)
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Állások
DaruSín Kft.

Magyarország egyik legnagyobb emelőgép gyártással és karbantartással 
foglalkozó cége dunaújvárosi központba

BeSzerzőt
keres

Főbb feladatok:
•  alap- és segédanyagok operatív beszerzése a 

gyártás / karbantartás részére,
•  beszállítókkal való kapcsolattartás,
•  műszaki rajzok vagy műszaki előkészítés 

alapján, árajánlatkérés a lehetséges 
potenciális beszállítóktól,

•  új potenciális beszállítók felkutatása
•  beszállítói szerződések előkészítése a 

kereskedelmi feltételek rögzítésével,
•  folyamatos kapcsolattartás az 

anyavállalattal,
•  a felmerülő problémák megoldása.
Elvárások:
•  beszerzés területen szerzett tapasztalat,
•  középfokú végzettség,
•  aktív angolnyelvtudás szóban és írásban.

Előnyt jelent:
•  gyártó cégnél hasonló 

munkakörben szerzett 
tapasztalat,

•  vállalatirányítási rendszer 
ismerete,

•  önálló, rugalmas munkavégzés
•  csapatszellem

Amit kínálunk: 
versenyképes fizetés és 
cafetéria (étkezési jegy, 
teljesítménypótlék, éves 
jutalom), jó kollektíva, 
továbbképzési lehetőség, 
stabil munkahely, jó 
munkakörülmények. 

Jelentkezni a munkakör megjelölésével a darusin@darusin.hu  e-mail címre 
küldött önéletrajzzal, valamint a 06-25-503-930-as telefonszámon lehetséges.
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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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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.
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Neunkircheni székhelyű alumínium nagykereskedés 
magyarországi telephelyére  ambíciózus anyanyelvi

horvát-magyar vagy szlovák-magyar

értékesítő
munkatársat keres. A munkavégzés helye az  ausztriai 

betanulást követően Daruszentmiklós

Feladatkörök: 
ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, 

potenciális vevők megkeresése,  
árajánlatok kidolgozása, rendelések 
felvétele, és a napi szinten felmerülő 

irodai tevékenységek elvégézése.

Feltételek: 
minimum középfokú végzettség 

(kereskedelmi végzettség és hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat előny), 

horvát vagy szlovák nyelv, valamint 
alapvető számítógépes ismeret.

Teljes munkaidő, jó kereseti lehetőségek. (Az ausztriai betanulás idejére szolgálati lakást biztosított.) 

Munkavégzés helye: Daruszentmiklós
Igény esetén lakhatási lehetőség megoldható.

Pályázatokat fotóval, önéletrajzzal,  
a következő címre várjuk:

Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H., Ausztria, A-2620 Neunkirchen, 
Triftweg 102., vagy az k.holzer@blecha.at e-mail címre.
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A Pannonia Bio Zrt. Mechanikus Karbantartó munkakörbe keres új 
kollégát Európa legnagyobb etanol gyártó üzemébe, amely a 2012-
es gyárindulás óta folyamatosan bővül (a gyár teljes létszáma ma 
már több, mint 200 fő), és ahol a gyártás világszínvonalon zajlik. A 
vállalat célja, hogy megtalálja azon munkavállalókat, akik tudásukkal 
hozzájárulnak a folyamatos fejlesztésekhez és általuk a vállalat újabb 
sikereket érhet el a termelés és a minőség területén. A cég telephelye 
Magyarországon, Budapesttől 60 km-re Dunaföldváron található, a 
vállalat fő profilja az etanol és az állati takarmánygyártás.

Mechanikus karbantartó
Feladatok:
•  Gépek működésének ellenőrzése szemrevételezéssel, 

(elevátorok, szivattyúk, rédlerek, futószalagok, motorok)
•  Olajszintek ellenőrzése,
•  Motorok bezsírozása
•  Javítási munkák gépek meghibásodása esetén,
•  Megelőző karbantartás elvégzése,
•  Folyamatos fejlesztés a gépeken és tartozékaikon

Elvárások:
•  Középfokú gépész végzettség,
•  Gyártó cégnél szerzett legalább 3 éves gépész karbantartói 

tapasztalat,
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
•  Jó problémamegoldó képesség
•  Folyamatos műszakrend vállalása (12-24-12-48)
•  Emelőgépkezelős- és targoncavezető jogosítvány megléte 

előnyt jelent
•  Hegesztő végzettség és tapasztalat előnyt jelent

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

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését kérjük, küldje 
el önéletrajzát az alábbi e-mail címre: hr@pannoniabio.com
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A Pannonia Bio Zrt. Műszerész munkakörbe keres új kollégát Európa legnagyobb 
etanol gyártó üzemébe, amely a 2012-es gyárindulás óta folyamatosan bővül (a gyár 
teljes létszáma ma már több, mint 200 fő), és ahol a gyártás világszínvonalon zajlik. A 
vállalat célja, hogy megtalálja azon munkavállalókat, akik tudásukkal hozzájárulnak 
a folyamatos fejlesztésekhez és általuk a vállalat újabb sikereket érhet el a termelés 
és a minőség területén. A cég telephelye Magyarországon, Budapesttől 60 km-re 
Dunaföldváron található, a vállalat fő profilja az etanol és az állati takarmánygyártás.

Műszerész
Feladatok:
•  Problémafeltárás, javítási munkák, elektromos, pneumatikus, hidraulikus gépek 

meghibásodása esetén
•  Megelőző karbantartás elvégzése, folyamatos fejlesztés a gépeken és tartozékain
•  Körjáratok, robbanásbiztos berendezések dokumentálása
•  Hibák feltárása, javítások a berendezések maximális rendelkezésre állásának 

biztosítása érdekében
•  Egyedi, precíziós mérőműszerek elektronikai, optikai, mechanikai és PLC egységeinek 

összeszerelése, bemérése, kalibrálása és tesztelése
•  Karbantartási tervek és célok megvalósulásának támogatása, proaktív 

munkavégzéssel

Elvárások:
•  Minimum középfokú elektronikai/mechatronikai műszerész/technikusi végzettség
•  Minimum 3 éves szakmai tapasztalat
•  SMD/SMT forrasztási gyakorlat
•  Gyenge áramú rendszerek ismerete
•  Műszerezési, méréstechnikai (HART-os) ismeretek és gyakorlat
•  Mechanikai, elektronikai, pneumatika és vezérléstechnikai ismeretek
•  Szabályzószelepek javításában szerzett tapasztalat

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

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését kérjük, küldje el önéletrajzát az alábbi 
e-mail címre: hr@pannoniabio.com
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Határidőnapló
- Nos - szól a főnök az új titkárnőhöz - Mi van ezen a héten a 
határidőnaplóban?
- Hétfő, kedd, szerda...

HuMor
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A VT Metal Kft-nél megvalósíthatód ötleteidet, 
karriert építhetsz, légy a csapatunk tagja!

A VT Metal Kft a Videoton Vállalatcsoport része. Tevékenysége fém alkatrészek felületkezelése és mechanikai megmunkálására terjed ki. Több, mint 400 főt 
foglalkoztatunk. Az általunk gyártott termékek jellemzően az autóiparban kerülnek felhasználásra, de jelentős még az elektromos ipari felhasználásuk is.

•  Versenyképes fi zetés
(alapbér+törvényestől magasabb műszakpótlék,
 prémium, mozgóbér)

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft
• Törzsgárda program
• Év végi pulykapénz
• Év végi karácsonyi vacsora
• Családi nap
• Céges üdülőben nyaralási lehetőség
•  Nyári szünetben térítésmentesen 2 hét gyermektábor 

gyermekének
• Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások
• Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok
• Vásárlási kedvezmények
• Ingyenes edzőterem használat
•  Munkába járás támogatása 

(szerződéses járatok illetve helyi buszbérlet)

•  Mert megbízható cég vagyunk, amit megígérünk 
munkavállalóinknak, azt maradéktalanul be is tartjuk!

•  Támogatjuk munkavállalóink személyes és szakmai fejlődését!
•  A munka-magánélet egyensúlya fontos számunkra, 

ezért rugalmasak vagyunk.
• Családias légkört biztosítunk munkavállalóinknak

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ ÉS GÉPKEZELŐ 
(3 műszakos munkarend)

RAKTÁROS-TARGONCÁS 
(3 műszakos munkarend)

ELEKTRONIKUS KARBANTARTÓ 
(2 műszakos munkarend)

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-ANYAGMOZGATÓ 
(1 műszakos munkarend)

VÍZGÉPÉSZ
(3 műszakos munkarend)

FOLYAMATELLENŐR 
(3 műszakos munkarend)

LAKATOS-KARBANTARTÓ 
(1 műszakos munkarend)

KARBANTARTÁSI VEZETŐ 
(bővebb infó: www.metal.videoton.hu/karrier oldalon)

KERESKEDŐ MUNKATÁRS
 (bővebb infó: www.metal.videoton.hu/karrier oldalon)

GYÁRTÁSTÁMOGATÓ MÉRNÖK 
(bővebb infó: www.metal.videoton.hu/karrier oldalon)

Az alábbi nyitott pozícióinkba 
keressük lelkes munkavállalóinkat:

AMIT KÍNÁLUNK ÚJ KOLLÉGÁINKNAK:

Miért jöjjön hozzánk dolgozni?

Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes 
találkozásokban hiszünk, Önre vagyunk kíváncsiak!

FELVÉTELI FOLYAMAT: 
Keressen minket a 22/533-647-es telefonszámon vagy küldje el 

pályázatát a vtmetalhr@metal.videoton.hu 
címre vagy jelentkezzen személyesen HR Osztályunkon, 
szívesen látjuk! Gyárlátogatás keretében személyesen 
megtekintheti leendő munkahelyét, ami helyszíni 
kiválasztással egybekötött.  Továbbá, helyszíni orvosi 
alkalmassági vizsgálatot is biztosítunk 
munkavállalóinknak szerződéskötéskor.

Ha fontos Önnek, hogy egy nagy múltú, 100%-ban magyar 
tulajdonú cégnek legyen a megbecsült tagja, ahol kiemelt 
kereseti lehetőség várja, akkor a mi csapatunkban van a helye!

Szeretettel várjuk jelentkezését!
VT Metal HR csapata

24
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HÁZ, HÁZRÉSZKERESÉS

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

*48766*

LAKÁSELADÁS

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

*39333*

Dózsa Gy. úti (Egyetem közelében) kétszo-
bás, II. emeleti, jó állapotú, erkélyes tégla-
lakás bútrozva eladó. Iráynár: 13,8 MFT. In-
gatlanos nem! Érd.: 06-30/8430-733.

*39425*

Munkácsy Mihály utcában két 
szoba+nappalis felújítandó tetőtéri lakás el-
adó. I.á.: 9,2 MFt.Tel.: 06-20/357-6996.

*48522*

KÉSZPÉNZÉRT LAKÁST VESZEK
06-30-850-8000 24
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Béke városrészben,
Mátyás király körúton, 3 szobás, felújított
lakás teljes berendezéssel 

hosszú távra kiadó.
100 000Ft +rezsi, +2 havi kaució.
0 6 - 3 0 / 8 2 1 - 2 7 1 7
110 000 Ft + rezsi, + 2 havi kaució.
0 6 - 2 0 / 3 2 6 - 0 4 3 1 24
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ALBÉRLETKERESÉS

Belvárosban kiadó, 1,5 szobás lakást kere-

sek. Tel.: 06-30/719-2938.

*46209*

ÉPÍTÉSI TELEK

Baracsi úti ingatlan öregházzal eladó. Tel.: 

06-70/376-2179.

*48297*

keresünk 
KIEMELT BÉREZÉS: 220 e-250 e Ft nettó

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

FérFi segédmunkásokat

22
09

04

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

22
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Emelőgépkezelők, 
darukötözők, valamint 

mozdonyirányító segédek

VízVezeték és 
csőszerelő gépész

kollégákat keresünk.  
Kiemelt bérezés! Heti fizetés!

 06-30/508-3006

23
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B- Trend Kft.
hosszútávra, kiemelt fizetéssel 

munkatársat keres

munkakörbe

Jelentkezés: 20/852-9312, 
e-mail: titkarsag@b-trend.hu

24
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• Villamosmérnök
•  Acélszerkezet előkészítő 

mérnök
• Szerkezetlakatos

Lángvágókat 
keresünk

hosszú távra.

Versenyképes fizetést, 
állandó dunaújvárosi munkát 

biztosítunk.
Állandó délelőtti munkarend, 

szabad hétvége.

Tel.: 06-30/9504-413

24
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 Dunaújvárosban 
nappali portaszolgálatra  
Vagyonőrt 

keresek 

feltétel: 
érvényes 

vagyonőri iratok

Jelentkezni : 
 06 30 603 4424  

elérhetőségen lehet.

24
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Kine Bau Kft.

KŐMŰVESEKET, 
SEGÉDMUNKÁSOKAT

keres
•  Helyben végzett 

munka
•  Kiemelt, biztos 

fizetés

• Cafetéria
• Munkaruha
•  Utazási 

támogatás

Érd.: Dunaújváros, 
Verebély út 17.

Tel.: 06-25/501-960 24
62
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Dunaferr területén 
működő cég keres

d a r u s 
munk akörbe

12-24 folyamatos 
műszakra 

munkavállalókat.

Érdeklődni: H-P: 6-14-ig  
30/203-5666

A B. Braun dunaújvárosi 
dialízisközpontja

TECHNIKUS
munkakörbe, 40 órás 
állásra keres középfokú 
műszaki végzettséggel 
rendelkező új kollégát.

Jelentkezési határidő:  
2019. 01. 21., 

e-mailben:  
kitty.kisne@bbraun.com, 

telefonon: 06-25/500-921,

személyesen:  
Kórház, II. emelet, C szárny

24
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Ausztriába azonnali kezdéssel C kategóri-
ás jogosítvánnyal, sofőr kártyával és német 
nyelvtudással rendelkező sofőröket kere-
sünk. Két hetente fizetés, nettó 2200 euró/
hó. Metal-Work Quality Kft. Tel.:06-70/387-
9084.

*48692*

Autóbusz vezetőt keresünk Dunaújváros-
Székesfehérvár szerződéses járatra. Rész-
munkaidőben is lehet. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk. Tel.: 06-30/582-3237.

*45899*

Betanított munkalehetőség Székesfe-
hérváron ingyenes buszjárattal Duna-
újvárosból és Mezőfalváról! Új kollégá-
inkat keressük csomagoló és gépkeze-
lő munkáinkra, több műszakos mun-
karendbe. Ha nem riadsz vissza a na-
pi utazástól, ha hosszú távú lehető-
séget keresel, akkor Téged is várunk! 
Csupán érvényes tüdőszűrő leletre lesz 
szükséged és akár azonnal munkába is 
állhatsz. Jelentkezni hétköznapokon a 
06-70/315-52-59-es telefonszámon. 
Humánia Zrt.

*46594*

C kategóriás gépkocsivezetőket kere-
sünk dunaújvárosi telephelyre azonnali 
kezdéssel. Érd.: 06-30/380-1556.

*46637*

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*

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, 2db egyszobás, 
felújított panel lakás (egyben eladó).................................. 16,9 Mft

készPénzért eladó lakásokat, 
CsaládI Házakat keresünk!

24
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Domanovzsky téren, 59 m2-es, 
2 szoba hallos, 7. emeleti

panel lakás eladó.
Ár: 10 MFt

Érd.: 06-30-1818-940 24
89
89

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   4.3 MFt                                                                          
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
LAKÁS: Korányi S. u., 32 m2 tégla  9,3 MFt
LAKÁS: Gábor Á.-ban 50 m2 tégla  11,9 MFt
LAKÁS: Baloghban 1,5 szobás, 1. em.  10,3 MFt
CSALÁDI HÁZ: Újtelep, felújítandó  11 MFt
CSALÁDI HÁZ: Újtelepen 85 m2  16 MFt
CSALÁDI HÁZ: Szalkszentm. 98 m2  12,5 MFt
CSALÁDI HÁZ: Szalkszentm. 60 m2  7,3 MFt
CSALÁDI HÁZ: Szalkszentm. 100 m2  6 MFt
CSALÁDI HÁZ: Rácalmás 80 m2  18,5 MFt
CSALÁDI HÁZ: Baracs 140 m2  35 MFt 
CSALÁDI HÁZ: Darusztm. 70 m2  3,9 MFt
CSALÁDI HÁZ: Darusztm. 100 m2  7,5 MFt
CSALÁDI HÁZ: Darusztm. 90 m2  6,5 MFt
CSALÁDI HÁZ: D.Földváron 100 m2  7,7 MFt
CSALÁDI HÁZ: Perkáta 110 m2  27 MFt
CSALÁDI HÁZ: Adony, tégla, 68 m2  12 MFt 
CSALÁDI HÁZ: Mezőfalván 180 m2  16,5 MFt
CSALÁDI HÁZ: Apostag 140 m2  17 MFt
ÜZLET: Vasmű út végén 114 m2  25 MFt
ÜZLET Dújv., belváros 208 m2-es  28 MFt
ÜZLET: Dújv., belváros 138 m2-es  30 MFt
ÜZLET: Dújv. keresk. 500 m2-es  39 MFt
ÜZLET: HÁZZAL N.venyimen  11 MFt
ÜZLET: N.venyimen 40 m2  12 MFt
ÜZLET: Technikum 72 m2  17,5 MFt
ÜZLET: Dújv., panzió +étterem  68 MFt
TÁROLÓ: Dújv., belv. panel 23 m2  1,7 MFt
NYARALÓ: Kisapostag 56 m2  6,2 MFt
NYARALÓ: Kulcson 1162 m2 telek  1,3 MFt
NYARALÓ: Kulcson lakható 32 m2  5 MFt
NYARALÓ: Kulcson lakható 37 m2  5 MFt
ÉPÍTÉSI TELEK: Dújv.-i - 1780 m2  4 MFt
ÉPÍTÉSI TELEK: Rácalmáson - 720 m2  4,8 MFt
ÉPÍTÉSI TELEK: Kulcson - 678 m2  0,8 MFt
IPARI ING: 517 m2 telek 2997 m2  75 MFt

06-30-8678-662
LAKÁS: Domanovszkyban 59 m2  10 MFt
LAKÁS: Weineren 1+3 szobás  13,7 MFt
LAKÁS: Okt. 23. téren 38 m2  12,4 MFt
LAKÁS: Kossuthban, 1 sz. tégla  10,3 MFt
LAKÁS: Építők u., 1+1 sz. tégla  10,5 MFt
LAKÁS: Táncsics fsz.-i, 2 sz. tégla  12,2 MFt
LAKÁS: Bocskaiban 50 m2 tégla  11,9 MFt
NYARALÓ: Óvárosban 35 m2  5 MFt
CSALÁDI HÁZ: N.venyimen 63 m2  11 MFt
KIADÓ: N.venyimen 245 m2 üzl.  250 EFt+rezsi/hó
PANZIÓ: Dújv., 347 m2  59 MFt

06-30-1818-940
LAKÁS: Táncsicsban 2 szobás tégla 11,5 MFt
CSALÁDI HÁZ: Perkáta 6 szobás 27,2 MFt
CSALÁDI HÁZ: N.venyim 330 m2 47 MFt

06-30-867-8641
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Dunaújváros, Táncsics M. u. 3/E

Kiemelt eladó ingatlanjaink: Jó vétel, jó áron!
Dújv. Belváros 1,5 szobás felújított 11.000.000 Ft
Dújv. Szórád Márton 2 szobás átlagos 12.000.000 Ft
Dújv. Újtelep 6 szobás 2 generációs 32.500.000 Ft
Dújv. Pentele bejáratott működő üzlet 35.000.000 Ft
Kulcs 1,5 szobás újszerű ház 12.900.000 Ft

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

OTP INGATLANPONT 

Technikumban, 2. emeleti, kétszobás, két 
erkélyes téglalakás eladó. Tel.: 06-30/628-
0836.

*48753*

LAKÁSKERESÉS

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

*45302*

Lakást vásárolnék havi törlesztéssel. Tel.: 
06-20/454-0753.

*47903*

ALBÉRLET

Belvárosban, kettőszobás, üres lakás 

70.000Ft +rezsi +2havi kaucióval kiadó. 

Érd.:06-30850-8000.

*49208*

Belvárosban 1,5 szobás, üres lakás kiadó. 

Érd.: 06-30/335-6470.

*45220*

Rácalmáson, a Venyimi úton építési telkek 
eladók. Érd.: 06-30/351-2206.

*46455*

GARÁZS

Garázst veszek. Tel.: 06-30/691-6487.
*45249*

ÜZLET, IRODA

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

*46532*

Hölgyek figyelem! Biztos megélhetést nyúj-
tó üzlet családi okok miatt átadó fix kizáró-
lagos beszerzési forrással. Jelentkezéseket 
a „Biztos megélhetés” jelligére a hirdetőbe 
várom. 238057

*38057*

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

*16256*

GÉP- SZERSZÁM

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO he-
gesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.:0670/624-5475.

*45625*

JÁRMÛ

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

*46617*

Országos autófelvásárlás! Kortól, márká-
tól függetlenül, akár műszaki vizsga nél-
kül is! Hétvégén is! 06-20/435-0383 Ja-
kab József.

*46606*

Régi motorokat, alkatrészeket keresek 
gyűjteménybe. Telefon: 06-30-905-1306.

*46601*

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*

24
91
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Építőipari Kft.

acélszerkezet 
szerelésben, 

bádogozásban 
jártas 

szakembereket keres.
Jelentkezni önéletrajzzal: 
troxonkft@gmail.com, 

06-30/821-2717

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 33 000 példányban                           AZ ELÉRHETő LEGTöBB
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Acélszerkezet-gyártó 
üzembe keresünk

szerkezet- 
lAkAtosokAt, 

lAkAtosokAt, 

gépészeket, 

fémipAri végzett-
séggel rendelkező 

szAkembereket.

Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk!

06(30)9937-176

24
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A VÉD-Sz Kft. 
mezőfalvi telephely őrzésre

vagyonőrök 
jelentkezését várja,  

12 órás munkarendben.
Feltétel: érvényes vagyonőri igazolvány 

és új vizsga (tanusítvány) megléte. 

Jelentkezni a  
vagyonor83379@gmail.com  

e-mail lehet. 24
64

96

VÉD-SZ Kft. létesítményi tűzoltósága
tűzoltói állásra
felvételt hirdet, 24/48-as munkarendben. Tűzoltói 

képesítés, „C” kategóriás jogosítvány előny.
Önéletrajzokat a tuzolto974@gmail.com 

e-mail címre, január 29-ig kérjük. 24
65

02

VÉD-SZ Kft. létesítményi tűzoltósága
tűzoltó híradó 

ügyeletesi állásba
keres munkavállalókat,  

12 órás folyamatos munkarenden.
Szükséges jó kommunikációs készség, 

középszintű számítógépes ismeret.
Előny: 40 órás tűzoltó tanfolyami 

végzettség, érettségi.
Önéletrajzokat a  

tuzolto974@gmail.com  
e-mail címre január 29-ig kérjük. 24

65
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Vasbeton előregyártó üzembe 
szakirányú végzettséggel rendelkező, 

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

65
58

A Dunaferr Labor Nonprofit Kft. 
munkavállalókat keres

kötegelő munkakörbe.

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 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.

24
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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

Építőipari Kft.
munkatársakat keres

gépi vakoló, 
kőműves, festő és 

segédmunkás
munkakörökbe, B kategóriás 

jogosítvány előny.

Érdeklődni: munkanapokon 
8-16 óráig a 30/939-7218 

telefonszámon lehet.

24
73

61

A Protektor Special Bt.
2019. március 01-től

(H-P: 08.30–14.00) 

Főbb feladatok: 
- bejövő hívások kezelése
- árajánlatok készítése
-  számlázás, postázás, 

irodai iktatás, dolgozók 
nyilvántartása, stb.

- céges honlap kezelése

Jelentkezni személyesen,  
az önéletrajz leadásával: 

H-P: 09-13 óráig
2400 Dunaújváros,  

Babits Mihály utca 5. fszt. 4., 
illetve e-mailben:

office.protektor@gmail.com 

24
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részmunkaidős 

adminisztrátort keres

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.

24
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Dunaújvárosi működő 
gumiszervizbe

gumiszerelő
munkatársat keresünk
(lehet motorszerelő is)

Nettó bér: 
250-350 eFt/hó

Jelentkezés a
0630/848-7390

telefonszámon munkanapokon  
9-15 óra között

24
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47

traktoros

24
90
48

Mezőgazdasági vállalkozás

traktoros
munkatársakat keres,

Nettó bér: 
300-400 eFt/hó télen is.
Jelentkezés munkanapokon 

9-15 óra között a  
0630/863-6872 

telefonszámon.

állatgondozó 

24
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Adony környéki 
mezőgazdasági vállalkozás 

állatgondozó 
munkatársakat keres.

Jelentkezés munkanapokon
9-15 óra között a 

0630/863-6872
telefonszámon.

Dunaújvárosi munkahelyre

l a k a t o s
munkatársat keresünk.

Nettó bér: 250-300 eFt/hó
Érdeklődni  

lehet munkanapokon  
8-15 óra között a 

06 30/848-7390
telefonszámon.

24
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Mettrans Kft.

Tehergépkocsi 
vezetőt keres.

Munkarend: változó
Bérezés: nettó 1500 Ft/óra

Érdeklődni:
+36/20 440-7732

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

24
91
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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.

24
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LAKATOSOKAT
keresünk. Kiemelt 

bérezés! Heti fizetés!
Tel.: 06-30/508-3006

23
27
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A Steel- Trend Kft.
hosszútávra,

kiemelt fizetéssel 
munkatársat keres

szerkezetlakatos 
és CO minősített 

hegesztő
munkakörbe.

Jelentkezés: 20/385-3493, 
e-mail: steeltrendkft@gmail.com

24
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Dunaferr Zrt. területére keresünk 
azonnali kezdéssel lakatos, hegesztő 
szakembereket. Akár heti fizetés! Tel.: 
06-70/425-6500.

*48952*

Dunaújvárosi telephelyre  állandó délelőtt-
re betanított munkást keresünk. Érdeklődni: 
06-30/5572-777.

*47842*

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

*48403*

Étel futárt keresünk. Jelentkezni: 
ahetterem@gmail.com

*46777*

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*

Lille Venn Étterembe szakácsot, 
pizzaszakácsot és konyhai kisegítőt kere-
sek. Érd.: 06-25/405-516, Dújv., Derkovits 
utca 8.

*45508*

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaró-
vári munkahelyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 -JOBmotive Kft.-

*45575*

OKJ-s középfokú végzettséggel rendelke-
ző gyakornokokat keresünk 22 éves korig 
adminisztrációs munkára. Tel.: 06-70/336-
2200,06-25/235-025.

*46552*

Perkátára gyakorlattal rendelkező bol-
ti eladót keresünk. Tel.: 06-30/474-
5499.

*46787*

Pizzériába keresünk pizzaszakácsot. 
hosszú távú, bejelentett, fix munka-
hely! Heti fizetési lehetőséggel! Tel.: 06-
70/425-6500.

*48954*

Vezető pénzintézethez keresek 3 fő ügyfél-
kapcsolati-szakértő munkatársat. Ha fiata-
los és lendületes vagy, valamint rendelke-
zel középfokú végzettséggel, akkor várom 
a fényképes önéletrajzodat a viragmirkai@
gmail.com e-mail címre, vagy a 06-30/784-
5947-es telefonszámon.

*47284*

MUNKAHELYET KERES

Megbízható ezermester munkát vállal. Tel.: 
06-20/6222-366.

*46813*

Nyugdíjas biztonsági őr érvényes OKJ-s 
vizsgával állást keres. Érd.: 9.00-12.00 óra 
között: 06-70/426-3162.

*48095*

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

*48756*

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:

• Csőszerelő
• Daruvezető
• Hegesztő
• Ipari takarító
• Kötegelő
• Lakatos
• Öntő-formázó

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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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.
24

91
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ASZTALOS	JAVÍTÁSOK!
Zárcsere,	ajtó-ablak	szigetelés,	javítás.

Hőszigetelő	üveg	beépítés.	
Konyhabútor	gyártás,	javítás.

Gázszellőző	kivágás.

06-30/355-7590 16
40

48

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

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

06-25-405-661

16
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GYORS SZERVIZ!
 Zárszerelés, villanyszerelés garanciával! 

Hevederzárak. 06-20/3477-833

16
79
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17
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Költöztetés, fuvarozás  
rakodással. Sitt- és  

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

16
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ZársZerelés, javítás, 
hevederZárak!

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

16
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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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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.

16
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Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés!
Duguláselhárítás bontás 

nélkül. Vidékre is.

06-20/417-0224 17
98
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Költöztetés
06-70/352-1950

20
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GÁZSZERELŐ
Gázkészülékek javítása, bevizsgálása, 

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

20
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Villanyszerelés
06-30/853-7427

20
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Szobafestés, mázolás,
burkolás, lakások – házak
teljes felújítása, építése.

Tel.: 06-30/424-6074

21
23

80

REDŐNY JAVÍTÁS
06-30-850-8000 24

52
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REDŐNY DOKTOR!
06-20/3581-708, 06-25/745-379 24

63
53

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

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*

TÁRSKERESÉS

180/60/59 férfi társat keres hosszú távú 
kapcsolatra. Tel.: 06-30/9355-152.

*47905*

68 éves molett özvegyasszony megismer-
kedne minden káros szenvedélytől mentes, 
korban hozzá illő (55-70-ig) úrral. Tel.: 06-
30/708-4712.

*48031*

VEGYES

Hazai termelőtől, idei, csemege/erős örőlt 
fűszerpaprika eladó, 3.000 Ft/kg. Tel.:06-
20/771-8684.

*18799*

Hoszták Nándor volt munkatársamat kere-
sem, személyesen őt vagy valakit, aki tud 
róla. Köszönettel. Tel.: 06-30/509-8515, V. 
Lajos.

*45657*

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

*47824*

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

*49182*

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

*48504*

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

*49080*

Lakásfelújítást vállalok: festés, burkolás. 
Érd.: 06-20/282-9624.

*47872*

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

*46224*

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*

Víz-, fűtésszerelést, komplett fürdőszoba 
felújítást vállalok. Tel.: 06-20/366-7108.

*29603*

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

*24169*

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

Hegesztő alumínium, saválló, széna-
cél. Érd: 06706322983 8000. Székes-
fehérvár.

*48209*

OKTATÁST VÁLLAL

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

*47487*

Targonca-, földmunkagép, és 
emelőgépkezelő OKJ-s tanfolyamok

indulnak Dunaújvárosban!

Érd.: 06-20/263-7429 vagy 
foldmunkagepkezelo@gmail.com 18
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FÜL-ORR-GÉGÉSZETI  
magánrendelés, Dújv.

Dr. Vincze Róbert
felnőtt- és gyermek  

fül-orr-gégész szakorvos
Tel.: 06-70/324-9397
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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
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Kalodás, száraz,
hasított

tüzifa eladó.
Ár: 27 900 ft/kaloda.
Megvásárolható a Verebély

lászló u. 13. szám alatt.
tel.: 06-25/282-391
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KERESEM
azt a 60-65 év 

körüli dunaújvárosi 

KOHÓMÉRNÖK 
HÖLGYET, 

akit 2013. május 
végén, június elején 

bypass szívműtét után 
Balatonfüreden, az 

Állami Szívkórházban, 
velem egy időben 

rehabilitáción kezeltek.
Erdőmérnök 

Tel.: 06-30/492-8829 
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Vásárolok plazmavágó fúvókát, ipari ezüs-
töt, platina hőelemet, amalgámt, forasztó 
huzalt, érintező pogácsát stb. Tel.:06-
20/923-4251.

*46598*

Whirlpool és egyéb elöltöltős automata mo-
sógép 1200-as centrifugával 35.000 Ft-ért 
ingyenes házhoz szállítással 1 év garanciá-
val eladó. Tel.: 06-30/533-4292.

*07814*

AUTó

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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48 éves, érettségi bizonyítvánnyal rendelke-
ző férfi, több éves B kategóriás vezetői gya-
korlattal, a város és a környék jó ismeretével 
állást keres. Tel.: 06-30/295-1068.

*49207*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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

*48627*

Autó kárpitozás. Vállaljuk ülések-, tetőkár-
pitok javítását, cseréjét. Tel.: 06-30/949-
6161.

*06394*

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

*82702*

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

*22246*

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.

*48670*

EGÉSZSÉGÜGY

BOLHAPIAC

Eladó női Montain Bike Dunaújvárosban. 
I.á.: 24 eFt. Tel.: 06-20/343-0997.

*46801*

2 db, kétszemélyes, bézs színű szövet ka-
napé sürgősen eladó. Ár: 40eFt.Tel.: 06-
20/352-9564.

*48541*

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.
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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 január 01-31-ig tart.)

06-30/295-6555
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2+1 apróhirdetési akció!
2019. január 21-én és 22-én,  

hétfőn és kedden két hirdetés áráért hármat adunk!*
Az akció részleteiről tájékozódjon szerkesztőségünkben  

(Dunaújváros, Vasmű út 35.)
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Laminált padlókDarabszőnyegek 

8 mm  

1790
Ft/m2-től

Kopásállóság: 
AC5/32

10 mm  

2790
Ft/m2-től

Kövess minket a -on is! www.facebook.com/domexszonyeg
Akciónk 2019. január 18-26-ig tart, illetve a készlet erejéig! A képek tájékoztató jellegűek. A változás jogát fenntartjuk! 24
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Dunaújváros, Magyar utca 42., (volt Hétvégi Kisáruház) 
Tel.: 06-30/677-5082, Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

                     Mi már megkezdtük a tavaszi nagytakarítást! Kezdje velünk Ön is!

20-40%-os 

kedvezménnyel!  

Új kollekció érkezett, bevezető áron!

3690 Ft/m2-től

Egyes 10-12 mm-es laminált padlók -50% kedvezménnyel.

A DAV Mérnöki Kft. munkatársat keres 

FÖLDMUNKAGÉP KEZELŐ 
munkakörbe

-  Forgó kotrógépen és/vagy 
kompakt rakodógépen 
szerzett gyakorlat

-  Érvényes gépkezelői 
jogosítvány

-  Erőgépek karbantartásában 
szerzett gyakorlat

-  Változó munkahelyeken 
végzett munka vállalása

-  Legalább „B” kategóriás 
jogosítvány

-  Dunaújvárosi vagy környékbeli 
lakhely

-  Kiemelt, versenyképes 
jövedelem

-  Évente többszöri prémium
-  Rendezett, stabil cégháttér

-  Összeszokott, állandó 
kollektíva

-  Jó munkahelyi légkör
-  Munka és védőruha juttatás

-  Emelőgép kezelői jogosítvány
-  Erőgépek javításában szerzett 

gyakorlat

-  „C” és/vagy „E” kategóriás 
jogosítvány

-  A cég profiljába illeszkedő 
szakmai képzettség

Jelentkezni lehet 7-16 óra között személyesen a DAV Mérnöki 
Kft, Rácalmás Venyimi u. 36. sz. alatti telephelyén vagy a +36 
20 915 6001 mobilszámon illetve a davmernoki@davmernoki.

hu e-mail címen.

Elvárásaink:

Amit kínálunk:

Az állás betöltésében előnyt jelent:
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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

Acélszerkezet gyártáshoz

CO-hegesztőket 
keresünk!

06(30)9937-176
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