
DABAS 2017. április 7., XVII/14.

Háztartási cikkek,
bizsuk, pipereáru,

ajándék, játék 
nagy választékban, 

kedvező árakkal.
dABAs, áFésZ üZletHáZ

Nyitva: H-P.: 8.30-17.30,
Szo.: 8.30-12.30

Háztartási üzletünkben kedvező 
árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

az Áfész Üzletház földszintjén, az étteremmel szemben

HŰTŐ-, 
KLÍMA-

SZERELÉS, 
BEÜZEMELÉS, 

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

ACÉLSZERKEZETES

BOMSTAL GARÁZSOK

Megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376
Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

www.bomstal.hu
MM

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

130.000 Ft-tól

220.000 Ft-tól

*11 színben színből választhat.  Az akció érvényes 2017. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

160.000 Ft-tól
*

ÚJHARTYÁN,
PIPACS U. 22.

Személyszállítással foglalkozó cég 
„D” kategóriával rendelkező 

AUTÓBUSZVEZETŐ kollégákat keres 
Kiskunlacháza, Ráckeve és környező településeiről.
Jelentkezni lehet a homm@homm.hu-n 

rövid önéletrajzzal vagy 
a +36-70-378-8486-os telefonszámon 

munkanapon 9:00 – 17:00 között.

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

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

NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK 
előkészítési, 
csomagolási 
munkakörbe 

újhartyáni porfestő üzemünkbe,
2 műszakba! 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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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.

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).

Gyáli telephelyünk bővülő csapatába keresünk új kollegákat.

BETANÍTOTT MUNKA

• fogékony vagy az elektronika világára
• szeretnél biztos jövedelmet, bejelentett munkahelyet
• szívesen lennél tagja egy összetartó csapatnak 
• rendelkezel alap- vagy középfokú végzettséggel  

és számítástechnikai ismeretekkel
• és bevállalod a többműszakos munkavégzést

Céges buszjáratot több útvonalon biztosítunk (Dánszentmiklós, 
Albertirsa, Pilis, Monorierdő, Monor, Üllő érintésével, illetve Buda-
pest több pontjáról).

További nyitott munkaköreink:

Amennyiben

Jelentkezz hozzánk!

TARTS VELÜNK, MI ÖSSZETARTUNK!

Az áprilisban belépő minőségellenőr, hibakereső 
és raktáros munkatársaink most bruttó 50 000 Ft 

belépési bónuszt kapnak!

A Flex hazánk 8. legnagyobb vállalata, 10.000 munkavállaló 
közreműködésével nyújt magas színvonalú, komplex szolgálta-
tásokat a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékeny-
ségen át, az értékesítés utáni szervizelésig.

Jelentkezés: toborzas@�extronics.com
Ha kérdésed van, hívd a 06 80 205 192 -es ingyenes zöldszámunkat!

flex_szuperinfo_120x227.indd   1 2017. 03. 22.   21:29

Feladatok: • a Társaság tulajdonában álló gépjárművek és ker té -
szeti munkagé pek főként autóvillamossági javítási, karbantartási
feladatainak ellátása • a gépjavításokkal összefüggésben fel me -
rülő adminisztrációs feladatok elvégzése.

Elvárások: • legalább középfokú, autóvillamossági végzettség 
• ér vényes B kate  góriás jogosítvány • 3 év hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat, gyakorlat.

Tudnivalók a foglalkoztatással kapcsolatban: • a foglalkoztatás
teljes munka idő ben történik • fizetés megegyezés szerint, pró -
ba idő után cafeteria juttatás.

Az álláshely azonnal betölthető!

A bérigény feltüntetésével ellátott önéletrajzokat az 
allas@fokert.hu e-mail címre várjuk 2017. április 20-áig. 

A jelentkezés során a levél tárgyában 
kérjük feltüntetni: „Gépszerelő”.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 
Budapest X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyére

autóvillamosságban jártas gépszerelőt
keresünk!

Á L L Á S A J Á N L A T
Vecsésen található központi raktárunkba keresünk 

munkavállalókat az alábbi pozíciókba

RAKTÁROS
Elvárás:

Targoncavezetői engedély
Számítástechnikai  
ismeret
Egészséges életmód Versenyképes bérezés

GÉPKOCSIVEZETŐ
Elvárás:

C kategóriás jogosítvány
Balesetmentes  
gépjárművezetői  
gyakorlat

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: n.koncz@igepa.hu
+36 20 258 8969

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

Bérelszámoló

Tel: 06-30/2213-027

állást kínálunk
Budapest 19. ker.-ben
bér-, tb elszámolásban,

NAV bevallásban
naprakész

munkatársnak.

DIÁKMUNKA
Alsónémedi

élelmiszerboltban
Rugalmas beosztással,

árufeltöltői munkák 
akár 4-6 órában, 
vagy hétvégén is 

733 Ft órabérrel. 
Jelentkezés a

06-20-493-2696 számon.

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

 LAKATOSOKAT ÉS 
VILLANYSZERELŐKET 

KERESÜNK!  

Fizetés havi nettó  
150.000 Ft + 20.500 Ft  

cafeteria, teljes bejelentéssel.

ÉRDEKLŐDNI: 
06306209395.

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

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel győri, 
sopronkövesdi, ajkai és moson-
magyaróvári munkahelyünkre. 
Szállást, étkezést, utazást biz-
tosítunk. 06-70/354-9321 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.
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállásban 
(alapbér + jutalék). 06-30/650-
6088
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20 ÉVE CSEPELEN MŰKÖ-
DŐ cégünkbe azonnali felvé-
telre keresünk acélszerkeze-
ti lakatosokat, hegesztőket, 
kőművest, esztergályost és 1 
fő (lehet nyugdíjas) TMK jel-
legű lakatost. Tel.: 06-30/932-
6272

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).

Feladatok: • a Társaság tulajdonában álló gépjárművek és ker té -
szeti munkagé pek főként autóvillamossági javítási, karbantartási
feladatainak ellátása • a gépjavításokkal összefüggésben fel me -
rülő adminisztrációs feladatok elvégzése.

Elvárások: • legalább középfokú, autóvillamossági végzettség 
• ér vényes B kate  góriás jogosítvány • 3 év hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat, gyakorlat.

Tudnivalók a foglalkoztatással kapcsolatban: • a foglalkoztatás
teljes munka idő ben történik • fizetés megegyezés szerint, pró -
ba idő után cafeteria juttatás.

Az álláshely azonnal betölthető!

A bérigény feltüntetésével ellátott önéletrajzokat az 
allas@fokert.hu e-mail címre várjuk 2017. április 20-áig. 

A jelentkezés során a levél tárgyában 
kérjük feltüntetni: „Gépszerelő”.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 
Budapest X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyére

autóvillamosságban jártas gépszerelőt
keresünk!

Á L L Á S A J Á N L A T
Vecsésen található központi raktárunkba keresünk 

munkavállalókat az alábbi pozíciókba

RAKTÁROS
Elvárás:

Targoncavezetői engedély
Számítástechnikai  
ismeret
Egészséges életmód Versenyképes bérezés

GÉPKOCSIVEZETŐ
Elvárás:

C kategóriás jogosítvány
Balesetmentes  
gépjárművezetői  
gyakorlat

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: n.koncz@igepa.hu
+36 20 258 8969

Újhartyáni vendéglőben fel-
szolgálót keresünk. Jelentke-
zés személyesen, Újhartyán, 
Pipacs utca 1. vagy telefonon: 
06-70/315-6605 számon.

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.
Flippert (játékgépet) kere-
sek használtat és/vagy műkö-
désképtelent, alkatrészeket is. 
Tel.: 06-30/337-2285
Tavaszi Akció! kalodás és 
ömlesztett konyhakész hasított 
tűzifa! Tölgy, bükk, akác, fűz-
fa. Kaloda 1m x 1m x 1m. Ár: 
11.500 Ft. Akár ingyenes szál-
lítás 24 órán belül! Hívjon biza-
lommal: 20/512-6628

AKCIÓ! Tűzifa garantált mér-
legelés, 2400 Ft/100 kg kug-
liban, 2500 Ft/100 kg hasít-
va, tölgy, akác. Fuvardíj nincs, 
mennyiségtől függően! Szén 
is kapható! 30/992-6683.

ELADÓ 2 db új zsíros bödön 
20 l, 1 db új ajtó, félig üveges, 
1 db új fűkasza, 1 db új üst, 1 
db használt betonkeverő gép. 
Hernád, Gyóni út 137. Tel.: 
06-20/510-4013

J Á R M Ű
Régi motorokat, autókat kere-
sek gyűjteménybe. Akár hiányo-
sat is, alkatrészeket is. 06-20-
936-1244

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

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

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

MOST ÉPŰLŐ 
IKERHÁZAK ÓCSÁN,
CSOK IGÉNYELHETŐ!
TEL.: 06-20-400-4003

ÁR: 20.000.000 Ft

 LAKATOSOKAT ÉS 
VILLANYSZERELŐKET 

KERESÜNK!  

Fizetés havi nettó  
150.000 Ft + 20.500 Ft  

cafeteria, teljes bejelentéssel.

ÉRDEKLŐDNI: 
06306209395.

Betanított 
munkásokat 

keresünk újhartyáni  
porfestő üzemünkbe, 

2 műszakos munkarendbe, 
hosszú távra. 

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.

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel győri, 
sopronkövesdi, ajkai és moson-
magyaróvári munkahelyünkre. 
Szállást, étkezést, utazást biz-
tosítunk. 06-70/354-9321 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.
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállásban 
(alapbér + jutalék). 06-30/650-
6088

Újhartyáni Pipacs 
Borozó-lottózóba 

PUltOst 
keresek állandó, 

bejelentett 
munkára!

Tel.: 06-30-698-7240

Dabason eladó egy 
szerkezetkész 170 nm es 

családi ház.
CSOK IGÉNYELHETŐ!
Érd.: 06-20-400-4006

ÁR: 20.000.000 Ft
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HIrdetés-
SZERVEZŐT

keresek
JUtAlékOs 

rendsZerBe!
ÉRD.: ERIKA

TEL.: 06-70/387-7726

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

TAVASZI
SZÉNAKCIÓ

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

Az árak a házhoz szállítás költségét már tartalmazzák!
Online rendelhető a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül.
A fenti árak 2017. március 16-tóI a készlet erejéig 
érvényesek! A változtatás jogát fenntartjuk!
Vásároljon hazai szenet közvetlenül 
a bányától, Felsőnyárádról!
Telefon: 06-30/528-1802

Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan, 

postai kiszállítással, 
közvetlenül a kitermelőtől!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 35.560 Ft/tonna (35,56 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 29.210 Ft/tonna (29,21 Ft/kg)

ELADÓ Budapesttől 40 
km-re, egy 230 nm es 

SZEMET KÁPRÁZTATÓ 
TANYA.

Érd.: 06-20-400-4003
Ár: 140.000.000 Ft

Szórólapok, 
prospektusok, névjegyek, meghívók, 

egyedi nyomdai kiadványok 
előkészítését, tervezését, teljes körű 
nyomdai kivitelezését, terjesztését 

vállaljuk!

Kérje árajánlatunkat!

ÚJHARTYÁN, PIPACS U. 38. 
29/820-159, 06-30/698-7240

dabas@szuperinfo.huOrszágszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

K A R R I E R

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.

www.cvonline.huwww.cvonline.hu

Dabas csendes részén 
eladásra kínálok egy 

2011-ben épült 105 nm-es 
igényes családi házat.
Érd.: 06-20-400-4008

Ár: 38.000.000 Ft

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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TAVASZI
SZÉNAKCIÓ

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

Az árak a házhoz szállítás költségét már tartalmazzák!
Online rendelhető a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül.
A fenti árak 2017. március 16-tóI a készlet erejéig 
érvényesek! A változtatás jogát fenntartjuk!
Vásároljon hazai szenet közvetlenül 
a bányától, Felsőnyárádról!
Telefon: 06-30/528-1802

Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan, 

postai kiszállítással, 
közvetlenül a kitermelőtől!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 35.560 Ft/tonna (35,56 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 29.210 Ft/tonna (29,21 Ft/kg)

A svájci székhelyű SYNGENTA a világ vezető 
agrárvállalata, amely innovatív kutatással, fejlesz-
tésekkel és technológiákkal kötelezte el magát a 
fenntartható mezőgazdaság mellett. Világszerte 
piacvezető a növényvédelemben és harmadik a 

nagy értékű  vetőmagok területén, 30.000 embert 
foglalkoztat több mint 90 országban. Növényvédő 

szerei és vetőmagjai, szolgáltatásai és sokrétű 
szakmai tevékenysége révén a hazai agrárszférának 

is az egyik legjelentősebb szereplője.

KERTÉSZTECHNIKUS
FELADATOK
•  kísérleti vetőmag-tételek előkészítésével  

kapcsolatos munkafolyamatok koordinálása és 
elvégzése

•  paradicsom és káposztafélék keresztezése és  
öntermékenyítése

•  növényápolási munkák üvegházban és  
szabadföldön

•  kísérletek vetésének, ültetésének, betakarításának 
koordinálása és elvégzése

•  mennyiségi adatok gyűjtése (virágok száma, 
magok száma/súlya)

• vetőmagok ki-és betárolása

ELVÁRÁSOK
• jó monitonitástűrés
• precizitás
•  önálló és csapatban történő rugalmas  

munkavégzés

ELŐNY
• kertészeti technikus végzettség
• alapfokú angol nyelvtudás

AMIT NYÚJTUNK
• stabil, biztonságos háttér
•  versenyképes jövedelem (alapbér, béren kívüli  

juttatások, bejárás támogatása)
• hosszú távú együttműködés
•  szakmai fejlődési lehetőség (nyelvtanfolyam,  

tréningek stb.)

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Ócsa
A pályázatokat az alábbi elérhetőségre várjuk:

istvan.perez@syngenta.com
Tel: 06/20/823-5854

  

ÁPRILIS 22.

Szórólapok, 
prospektusok, névjegyek, meghívók, 

egyedi nyomdai kiadványok 
előkészítését, tervezését, teljes körű 
nyomdai kivitelezését, terjesztését 

vállaljuk!

Kérje árajánlatunkat!

ÚJHARTYÁN, PIPACS U. 38. 
29/820-159, 06-30/698-7240

dabas@szuperinfo.hu

www.cvonline.huwww.cvonline.hu
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Rendezvényekre, 
ballagásokra 
étel-ital kiszállítás.
Tel.: 06-30-578-10-08, 06-29-820-820

Húsvétra, ballagásra, keresztelőre, 
névnapra, születésnapra vállaljuk 

sültestál rendelésüket 
helyben fogyasztásra, illetve kiszállításra is.
éden kávézó Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 32. 

Tel.: 06 20 455 1032

ÚJ!!!! HIRDETÉSFELVÉTEL: 
HUMÁNSZOLG BT., ÓCSA, Damjanich u. 45. 

Földiné Anna - Tel.: 06-30-535-2347 IMPRESSZUM
dABAs körzeti sZUPerInFÓ

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


