
DABAS  2017. április 21., XVII/16.

ÚJHARTYÁN,
PIPACS U. 22.

MASZLER AUTÓSZERVIZ 
Hernád, Köztársaság út 41/a

műszaki vizsga
19.990 Ft-tól!

ÉS ErEdEtiSÉgvizSga Szombaton iS!
t.: 06-30/900-8903, 06-30/403-4559, 06-30/971-1553

nyitva: H-P.: 7.30-17.30, Szo.: 7.30-12.00
maszlerautoszerviz@invitel.hu

aKCiÓS 
gUmiabronCSoK
Pl.: 155/70r13-as 7900 Ft-tól!

Érdekl�dni lehet: tel.: +3630/627 45 20
info@pelux.hu, peluxablak@gmail.com

ágyneműhuzatok, függönyök, 
lábtörlők, lepedők, szőnyegek,  

terítők, viaszos vásznak
2370 Dabas, Bartók Béla út 47. 
(Sonja esküvői ruhaszalon mögött)

tel.: (70) 425 2612                Dabas Lakástextil

MEGNYITOTTUNK!

Nyitva tartás:
H-P 9:00-17:00
Szo 9:00-14:00

Készfüggönyök 3600 Ft-tól - Pamut lepedők 2900 Ft-tól - Ágynemű garnitúrák 3300 Ft-tól

Hazai és nemzetközi piacon 
 

 
 

 

 
mugu@mugu.hu 

sakRET HUNgÁRia Bt.
Cégünk az építőipar számára szárazhabarcsok, ragasztóanyagok, 
vakolatok és hőszigetelő rendszerek gyártásával foglalkozik. Ambíciózus 
növekedési terveink megvalósításához keresünk munkatársakat az 
alábbi pozícióba:

Feladatok: 
építőanyag laborban (műszakos munka-
rendben) történő napi gyártási minőség-
ellenőrzési feladatok ellátása, vizsgálata, 
dokumentálása
Elvárás: 
legalább középfokú végzettség
Előny: 
középfokú  építőipari vagy vegyipari végzett-
ség, építőanyagipari, minőségellenőrzési, 
vizsgálati gyakorlat, német nyelv ismerete

Ajánlatunk: 
bérezés megegyezés szerint

Amennyiben érdeklődik a pozíció iránt, kér-
jük rövid pályázati anyagát a bérigény feltün-
tetésével küldje el az alábbi címre:

sakRET Hungária Bt. 
9241 Jánossomorja, Új Ipartelep 

vagy elo@sakret.hu

Minőségellenőrzési laboráns munkakörbe
(munkavégzés helye: 2377 Örkény Bem J. u. 15.)
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Á L L Á S t  K Í n Á L
Azonnali kezdéssel felve-
szünk szakácsot, szakácsnőt 
Inárcsra. Teljes vagy részmun-
kaidőbe, nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk. Tel: 06-70/622-
5510

gYÁLi kONTakTLENCsE 
gYÁRBa BETaNÍTOTT 
DOLgOzÓkaT kEREsÜNk 
12 órás munkarendbe! Brut-
tó 810-900 Ft órabér + 40% 
műszakpótlék + 15.000 Ft 
cafetéria. Ingyenes dolgozói 
buszjárat: Dabas, Örkény, 
Ócsa, Alsónémedi, Bugyi, 
Hernád, Inárcs, Kakucs, 
Táborfalva, Újhartyán. Jelent-
kezzen a: 06-30-338-2005.

HiRDETÉsszERvEzŐT
keresek jutalékos rendszerbe!

Érd.: 30/69-87-240

Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 munkatársunkkal világviszonylatban a leg je len tő sebb vál-
lalkozások közé tartozunk. Nyolc or szág ban rendelkezünk gyártó üzemmel és több, mint negyven
országban értékesítjük termékeinket. Fő profilunk: villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termékek
gyártása és for galmazása az építőipar számára.

GÉPBEÁLLÍTÓ
Feladatok: • berendezések, gépek technológia szerinti beállítása

• szerszámcserék lebonyolítása • a termelés folyamatos bizto sí -
tása • minőségi követelmények szerinti gyártás.

Elvárások: • középfokú műszaki végzettség • 3 műszakos mun ka -
rend vállalása.

VILLANYSZERELŐ
Feladatok: • villanyszerelési, vezérlési munkálatok épületeken és

gépeken • felmerülő meghibásodások elhárítása vezetői utasítá-
sok alapján.

Elvárások: • szakirányú szakmunkás végzettség • min. 5 éves
szakmai tapasztalat • szakszerű, gyors és precíz munkavégzés.

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
Feladatok: • kivágó, hajlító és műanyag fröccsöntő szerszámok

karbantartása, javítása  • új szerszámok és szerszámalkatrészek
készítése.

Elvárások: • szakmunkás végzettség, magasabb iskolai végzettség
előny  • 1-2 éves szerszámkészítési tapasztalat  • német nyelv-
tudás előny  • 2 műszakos munkarend vállalása.

BETANÍTOTT MUNKÁS ÉS GÉPKEZELŐ
Elvárások:  • 8 általános és/vagy szakmunkás végzettség  • 3 mű -

szakos munkarend vállalása  • gépkezelői munkakörben szerzett
tapasztalat előny  • rajzolvasás, mérőműszerek használata előny.

CNC GÉPKEZELŐ, MARÓS
Feladatok: • szerszámalkatrészek legyártása műszaki rajz és

dokumentáció alapján • CNC maró- és esztergagépek kezelése
• CNC maró- és esztergagépek és megmunkáló központok prog ra -
mozása, beállítása, szerelése, felszerszámozása • köszörülés,
marás, esztergálás.

Elvárások: • szakmunkás végzettség, magasabb iskolai végzettség
előny • CNC/NC programozói ismeretek - Siemens, Haidenhein,
Fanuc • 1-2 éves CNC gépkezelési tapasztalat • német nyelv-
tudás előny • 2 műszakos munkarend vállalása.

KÉZI HEGESZTŐ
(135, 141 eljárás)

Elvárások: • hegesztő szakmunkás végzettség  • OKJ-s eljárás
sze rinti hegesztői bizonyítvány  • hegesztői minősítés  • AVI he -
gesz tői tapasztalat valamint alumíniumos területen szerzett jártas -
ság előnyt jelent.

Csapatunk bővítésére az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat:

Önéletrajzát e-mailben vagy postán küldheti el az alábbi címekre: oneletrajz@obo.hu 
vagy OBO Bettermann Hungary Kft., Személyzeti Osztály, 2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Amit nyújtunk:
•  versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások •  korszerű géppark •  hosszú távú, biztos munkahely, stabil nemzetközi háttér

•  munkába járás támogatása céges buszjáratokkal a következő településekről: Taksony, Dunaharaszti, Alsónémedi, Majosháza, Délegyháza,
Dunavarsány, Felsővány, Alsóvány, Ürbő, Kiskunlacháza, Apaj, Dömsöd, Újhartyán, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Felsőbabád, Alsóbabád, Táborfalva,

Örkény, Hernád, Tatárszentgyörgy, Dabas.
A munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye).

Állandó munkára asztalosokat 
és segédmunkásokat keresünk 
újhartyáni üzemünkben. Érdek-
lődni munkanapokon: 10-14 óra 
között. Tel.: 06-20/9239-824.
inárcsi sarki aBC-be mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-20-
9645-223 
Munkásokat keresünk épí-
tőipari segédmunkára hosz-
szú távra. Brigádokat is! Uta-
zást, szállást biztosítunk. Tel.: 
06-30/301-0898
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16.
mezőgazdasági és kerté-
szeti tevékenységgel foglal-
kozó cég azonnali belépéssel 
kiemelt fi zetéssel mezőgazda-
sági munkást keres. Előny trak-
toros végzettség. Pályázatot az 
augsberger@t-online.hu e-ma-
il címre várunk

Női munkaerőt keresünk 
szamóca szedésre. Pataki 
szamóca kertészet, Dabas-
Gyón. Tel.: 06-30/358-6495, 
06-30/646-5694. 

Újhartyáni Pipacs 
Borozó-Lottózóba 

PULtoSt 
keresek állandó, 

bejelentett 
munkára!

tel.: 06-30-698-7240

Hazai és nemzetközi piacon 

segédmunkás 

Feladatok:

Elvárások: 

Munkarend:

mugu@mugu.hu 

1239 Bp., Ócsai út 4/a.

www.mugu.hu

Hazai és nemzetközi piacon 
-

karbantartó-lakatos 

Feladatok: -
-
-

-

Elvárások: -
-

Munkarend: -

mugu@mugu.hu 

1239 Bp., Ócsai út 4/a.

Budapesti  
X. kerületében lévő  

építőanyag gyártó cég 

BETANÍTOTT 
MUNKÁS 
kollégákat keres  

3 területre fizikai munkára                         
(présüzembe,  

betongyártó egységbe  
és kemence üzembe)  

Bérezés: 
órabér + teljesítménybér  

+ műszakpótlékok  
+ cafeteria*  

+ utazási hozzájárulás*  
(vidéki lakhely esetén)

+ lakhatási támogatás*
(törvény által meghatározott 

módon)
Jelentkezni lehet: 

Füzi Attila: 06 30 324 8507  
H-P  8-15 óráig

*(próbaidő letelte után)

CSOMAGOLÓKAT, 
GÉPKEZELŐKET 

KERESÜNK 
-
 

valamint 
RAKTÁROSOKAT 

 
 

Ingyenes céges busszal 

FELVÉTELI INTERJÚ: 
 

 
 

Érdeklődni: 
06(70)342-1653

alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér + jutalék). 
06-30/650-6088
Betanított férfi  munkatársa-
kat keresünk lajosmizsei üzemi 
munkahelyre. Útiköltséget térí-
tünk. 06-70/775-4775
Újhartyáni vendéglőben fel-
szolgálót keresünk. Jelentke-
zés személyesen, Újhartyán, 
Pipacs utca 1. vagy telefonon: 
06-70/315-6605 számon.

Megbízható, józan életû 
kŐművEsEkET És sEgÉD-
mUNkÁsOkaT keresünk 
veresegyházi családi ház épí-
téséhez. Szállás megoldható! 
06-30/272-8939

TaRgONCÁsT, awi hegesz-
tőket és női- férfi  betaní-
tott munkásokat keresünk 
Lajosmizsei és Budapesti 
telephelyeinkre. Érdeklődni: 
06-30-621-3992

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel győri, 
sopronkövesdi, ajkai és moson-
magyaróvári munkahelyünkre. 
Szállást, étkezést, utazást biz-
tosítunk. 06-70/354-9321

Az Opel Dabas autómosó és autókozmetikus, 
illetve autószerelő munkatársakat keres. Jelent-
kezés személyesen: 2370 Dabas, Vásártér u. 1. 
További információ: +36-29-360-024

Irodai munkatársat

keresünk Újhartyánba!

A Reisinger Kft. keres újhartyáni  

(Pest-megye) porfestő üzemébe 

irodai munkatársat adminisztrációs 

munkakörbe, teljes munkaidőben! 

Elvárások: 

 szintű ismerete 

Érdeklődni: 

20/261-1981, 29/572-010

Önéletrajzokat az alábbi 

istvan.csaky@reisinger-kft.hu

Betanított 
munkásokat 

keresünk újhartyáni  
porfestő üzemünkbe, 

2 műszakos munkarendbe, 
hosszú távra. 

Hölgyek jelentkezését is várjuk!
Jutattások: étkezési- 

és munkábajárási hozzájárulás, 
műszakpótlék, kp. cafeteria.

Érdeklődni: 20/560-6077
hétköznapokon 9-15 óra között.

Fényképes
szakmai önéletrajzokat az

info@ktechkft.hu címre várunk.

NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK 
előkészítési, 
csomagolási 
munkakörbe 

újhartyáni porfestő üzemünkbe! 
Kezdés azonnal!

Juttatások: étkezési- és 
munkábajárási hozzájárulás, 
műszakpótlék, kp. cafeteria.

Érdeklődni: 20/560-6077
hétköznapokon 9-15 óra között.

Fényképes
szakmai önéletrajzokat az

info@ktechkft.hu címre várunk.
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www.szuperinfo.hu

Állandó munkára asztalosokat 
és segédmunkásokat keresünk 
újhartyáni üzemünkben. Érdek-
lődni munkanapokon: 10-14 óra 
között. Tel.: 06-20/9239-824.
inárcsi sarki aBC-be mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-20-
9645-223 
Munkásokat keresünk épí-
tőipari segédmunkára hosz-
szú távra. Brigádokat is! Uta-
zást, szállást biztosítunk. Tel.: 
06-30/301-0898
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16.
mezőgazdasági és kerté-
szeti tevékenységgel foglal-
kozó cég azonnali belépéssel 
kiemelt fi zetéssel mezőgazda-
sági munkást keres. Előny trak-
toros végzettség. Pályázatot az 
augsberger@t-online.hu e-ma-
il címre várunk

Szakmai gyakorlattal ren-
delkező aUTÓszERELŐT 
felveszünk hernádi telephely-
re. Tel.: 06-30/911-1553.

a D Á s - v É T E L

Eladó 3 db 300 l-es kád, 1 db 
100 l-es prés + daráló. Tel.: 
06-30/2494-188
Akác gurigás tűzifa, tölgy hulla-
dék tűzifa, illetve vegyes tűzifa 
eladó. Tel.: 70-337-6361.
Áprilisi tűzifa akció! Száraz 
akác hasított: 3000 Ft / 100 
kg, tölgy bükk és egyéb kemény 
2800 Ft / 100 kg hasítva. Ház-
hoz szállítás díjtalan. Tel.: 
06-30/873-4451.

R É g i s É g ,  É k s z E R

m E z Ő g a z D a s Á g

29 hetes JÉRCE 1800 Ft helyett 
890 Ft/db. Származási igazolás-
sal. 1-éves barna TYÚK, 80%-
ban termel, 649Ft/db. Jegyez-
hető: 06-70/776-3007
ismét konyha kész nyúlhús 
kapható. 15 km belül ingye-
nes házhoz szállítás. Tel.: 
06-20/582-41-31, 06-20/222-
65-56
4 db hálós lucerna kőrbála 
eladó. Tel.: 06-20-9-778-673
Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-
os, 1200 Ft/db ingyenes szállí-
tással. 06-20/387-2937

FigYELEm! Régi fém- és 
papírpénzt, pengőt, forintot, 
koronát, kitüntetést vásárolok. 
Tel.: 06-30/291-40-12.

s z O L g Á LTaT Á s

viLLaNYszERELÉsT, FEs-
TÉST vállalok! Tel.: 06-70-631-
0668, 06-20/572-8984.
Tetőjavítást, kúpcserép kike-
nést, kémények bontását, javí-
tását vállaljuk. Tel.: 06-20/310-
7600.
Festést, tapétázást, kisebb 
kőműves munkát vállalunk.Tel.: 
06-20/310-7600.
Palatető bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitas.hu
FUvaROzÁsT vÁLLaLUNk! 
Sittszállítást, szemétszállítást, 
költöztetést. Tel.: 06-70/631-
0668, 06-20/572-8984.

i n g at L a n

Újhartyáni Pipacs 
Borozó-Lottózóba 

PULtoSt 
keresek állandó, 

bejelentett 
munkára!

tel.: 06-30-698-7240

Budapesti  
X. kerületében lévő  

építőanyag gyártó cég 

BETANÍTOTT 
MUNKÁS 
kollégákat keres  

3 területre fizikai munkára                         
(présüzembe,  

betongyártó egységbe  
és kemence üzembe)  

Bérezés: 
órabér + teljesítménybér  

+ műszakpótlékok  
+ cafeteria*  

+ utazási hozzájárulás*  
(vidéki lakhely esetén)

+ lakhatási támogatás*
(törvény által meghatározott 

módon)
Jelentkezni lehet: 

Füzi Attila: 06 30 324 8507  
H-P  8-15 óráig

*(próbaidő letelte után)

Ócsán központi helyen, 
csendes környezetben el-
adó egy 150 nm-es kétszin-
tes családi ház. Az ingatlan 
1990-ben épült téglából, 4 
szobás, két fürdőszobával, 
gáz cirkóval és vegyes tüze-
lésű kazánnal ellátott, korá-
nak megfelelő állapotban. A 
ház fele alatt pince van.

irányár: 22 m
Telefon: 06-30-830-20-66

HŰTŐ-, 
KLÍMA-

SZERELÉS, 
BEÜZEMELÉS, 

JAVÍTÁS! 
Rövid határidővel, egész 
nap hívható telefonszám. 
tel.: 06-30/9441-386

Megbízható, józan életû 
kŐművEsEkET És sEgÉD-
mUNkÁsOkaT keresünk 
veresegyházi családi ház épí-
téséhez. Szállás megoldható! 
06-30/272-8939

Albertirsán a központtól 
kb. egy km-re, a strandfür-
dőhöz közel eső részen el-
adásra kínálok egy zártkerti 
ingatlant. Az 1439 nm-es 
teleken egy téglából épült, 
teljesen felújított családi 
ház található

Ár: 12,000,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4012

Táborfalván csendes kör-
nyezetben kínálok eladás-
ra egy 90 nm alapterületű 
(plusz felső szint, plusz pin-
ce) kiváló állapotú családi 
házat. Az ingatlan folyama-
tosan felújított és karban-
tartott, két fürdőszobás, 4 
hálószobás, nagy konyhás 
és tágas nappalival rendel-
kezik, amiben helyet kapott 
az étkező is. Az épület nagy 
része alatt pince található

Ár: 15,500,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4002

Eladó gyónon csendes, 
nyugodt környezetben egy 
kis 2 szobás házikó 1057 
nm-es telken. A ház vályog 
falazatú, tégla alapra épült.

Ár: 8,900,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4004

Dabason található ingatlant 
kínálok, mely 80 nm.-es tel-
jesen alápincézett, beépít-
hető tetőtérrel rendelkező 
családi ház. A házikónk egy 
1370 nm.-es telken épült 
meg, két utcafronti bejárati 
lehetőséggel, mely a ké-
sőbbiekben gondolkodván 
további ötleteket nyújthat 
(telekmegosztás, új ingat-
lan ráépítés... stb). Így kivá-
ló befektetés is!

Ár: 24,000,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4001

K A R R I E R

műszaki szaküzlet és
webáruház

Dabas, Szent István út 11. T.: 06-30-261-4812 - www.elektroplusz.eu

zaNUssi zFC21400Wa
fagyasztóláda

„A+” energiaosztály
210 liter nettó űrtartalom

Vákumtörő szelep, világítás
2 év garancia
ÁR: 66.990 Ft

Felültöltős
mosógép

A+++energiaosztály
6 kg ruhakapacitás

1000 ford.
centrifuga

 LCD Kijelző
 2 év garancia

ÁR: 79.990 Ft

Whirlpool aWE66710
zaNUssi zWQ61216Wa:

Felültöltős 
mosógép

„A++” 
energiaosztály

1200 ford.
centrifuga

6Kg 
ruhakapacitás

LCD kijelző

ÁR: 77.990 Ft

ELECtroLUX EKK51350 
OW kombinált gáztűzhely

Gáz főzőlap
+ villany sütő

Szikragyújtás
Grill 

+ légkeverés
Sütőtermosztát 

50-250 C’
Mech. óra

ÁR: 
69.990 Ft

TaRgONCÁsT, awi hegesz-
tőket és női- férfi  betaní-
tott munkásokat keresünk 
Lajosmizsei és Budapesti 
telephelyeinkre. Érdeklődni: 
06-30-621-3992

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel győri, 
sopronkövesdi, ajkai és moson-
magyaróvári munkahelyünkre. 
Szállást, étkezést, utazást biz-
tosítunk. 06-70/354-9321

Az Opel Dabas autómosó és autókozmetikus, 
illetve autószerelő munkatársakat keres. Jelent-
kezés személyesen: 2370 Dabas, Vásártér u. 1. 
További információ: +36-29-360-024

Irodai munkatársat

keresünk Újhartyánba!

A Reisinger Kft. keres újhartyáni  

(Pest-megye) porfestő üzemébe 

irodai munkatársat adminisztrációs 

munkakörbe, teljes munkaidőben! 

Elvárások: 

 szintű ismerete 

Érdeklődni: 

20/261-1981, 29/572-010

Önéletrajzokat az alábbi 

istvan.csaky@reisinger-kft.hu

Betanított 
munkásokat 

keresünk újhartyáni  
porfestő üzemünkbe, 

2 műszakos munkarendbe, 
hosszú távra. 

Hölgyek jelentkezését is várjuk!
Jutattások: étkezési- 

és munkábajárási hozzájárulás, 
műszakpótlék, kp. cafeteria.

Érdeklődni: 20/560-6077
hétköznapokon 9-15 óra között.

Fényképes
szakmai önéletrajzokat az

info@ktechkft.hu címre várunk.

NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK 
előkészítési, 
csomagolási 
munkakörbe 

újhartyáni porfestő üzemünkbe! 
Kezdés azonnal!

Juttatások: étkezési- és 
munkábajárási hozzájárulás, 
műszakpótlék, kp. cafeteria.

Érdeklődni: 20/560-6077
hétköznapokon 9-15 óra között.

Fényképes
szakmai önéletrajzokat az

info@ktechkft.hu címre várunk.

SzEgEd 
környéki tanya 

(Dorozsmán) lakható 
téglaházzal, 1 hold 

földterülettel, állattartásra 
kialakított helyiségekkel 

ELADÓ. 3 fázis, 
fúrott kút van.
rÚzSÁn 

családi ház gondozott, 
nagy kerttel, 2 pincével, 
állattartásra kialakított 
helyiségekkel ELadÓ.

Szeged környéki 
ingatlancsere érdekel, 

értékegyeztetéssel!
tel.: 06-70/278-3117
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Kiadó: NES-PIPACS Kft.
2367 Újhartyán, Pipacs u. 38.

Tel.: 29-820-159
Megjelenik: 15.000 példányban.

mEgJELEnÉSi tErÜLEtEK:
Dabas 6800, Örkény 1500,
Hernád 1500, Inárcs 1300,
Kakucs 800, Újhartyán 900,
Újlengyel 500, Ócsa 3000.

Bugyin, Táborfalván, Pusztavacson 
és Alsónémedin 

csak üzletekben terítve!

NYOmDai mUNkÁLaTOk:
Humánszolg Bt.

2365 Ócsa, Damjanich u. 45.
humanszolg@gmail.com

HirdEtÉSFELvÉtEL:
ÚJHaRTYÁN, 

Pipacs Borozó-Lottózó
Bratkovics Ágnes
06-30-698-7240

iNÁRCs: 
Puncs Bazár (József u.)

ÓCsa:
Puncs Bazár (Üllői út 25.

Humánszolg Bt., Damjanich u. 45.
Földiné Anna 30/535-2347

DaBas
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

06-70/387-7726

dabas@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

www.cvonline.huwww.cvonline.hu

HIRDETÉSSZERVEZŐT
keresek 

jutalékos rendszerbe!
Érd.: 

30/69-87-240

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 1–Bartók B. u. sarkán (Dabas House ingatlanirodában) 06-70-387-7726
HUMÁNSZOLG BT., ÓCSA, Damjanich u. 45. Földiné Anna - Tel.: 06-30-535-2347

Olyan 10-14 éves korú lányok és fi úk jelentkezését várjuk, 
akik szeretnék a nyári vakáció egy részét egy kempingezéssel 

egybekötött (nomád) focival 
és horgászattal megfűszerezett táborban tölteni.

A tábor Bugyi külterületén a Bázis Horgásztó 
mellett található magán tó partján van. 

Elhelyezés 2-3 fős sátrakban, napi 5 szöri étkeztetéssel.
Jelentkezés a hszilvia.das@gmail.com emailcímen, 

valamint a 06-30-830-2066, 06-30-535-2347 telefonszámon.

a H&L Bizalom kft. 
HORgÁszTÁBORRa 

való jelentkezést hirdet 
a 2017. évi nyári szünidőre.

szórólapok, prospektusok, névjegyek, meghívók, 
egyedi nyomdai kiadványok előkészítését, tervezését, 

teljes körű nyomdai kivitelezését, terjesztését vállaljuk!
Kérje árajánlatunkat!

ÚJHaRTYÁN, PiPaCs U. 38. 
Tel.: 29/820-159, 06-30/698-7240

dabas@szuperinfo.hu


