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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!

Újhartyáni Pipacs 
Borozó-Lottózóba 

PULTOST 
keresek állandó, 

bejelentett 
munkára!

Tel.: 06-30-698-7240

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

A Family Frost K�. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém  
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Budapest XXIII. kerületi depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy

Ugyanakkor 

 B kategóriás jogosítványa van
Magára ismert?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a 
depo07@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat 
+36-30-300-9117, aki szívesen ad további információt és tudja a második lépést.

 B kategóriás jogosítványa van

érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a

A Kleffmann & Partner Kft. 
keres mezőgazdasági 

kérdőívek lekérdezésére 
terepi kérdezőbiztost 

időszakos munkára, 
Pest megyében. 

Elvárások:
számlaképesség, 

autóval rendelkezés. 

Bővebb információ a 
06/70/702-22-42-es
telefonszámon kapható.

CSOMAGOLÓKAT,  
GÉPKEZELŐKET,  

keresünk 2 műszakos  
(12 órás) munkarendbe 

Prologis ipari parkba  

 RAKTÁROSOKAT  
2 műszakos munkarendbe, 

Alsónémedi raktárba.  
Ingyenes céges busszal a 

bejárás Táborfalva, Örkény 
Dabas,  irányából megoldott.

FELVÉTELI INTERJÚ: 
2017. 06.21., szerda 13.00 óra,  
Táborfalva, Művelődési Ház, 

Köztársaság tér 2.

ÉRDEKLŐDNI: 
06 70 342 1653 

HŰTŐ-, 
KLÍMA-

SZERELÉS, 
BEÜZEMELÉS, 

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

ÚJHARTYÁN,
PIPACS U. 22.

HiRDETÉSFELVÉTEL: 
HUMÁNSZOLG BT., ÓCSA, Damjanich u. 45. 

Földiné Anna - Tel.: 06-30-535-2347

Porfestőket keresünk 
újhartyáni (Pest megye) 

porfestő üzemünkbe,
 két műszakos munkarendbe, 

azonnali kezdéssel.
Elvárások:

Jutattások: 

Érdeklődni:
20/560-6077 

info@ktechkft.hu 
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w w w . m e g a p r e s s . h u /
reklamszervezoket-keresunk
Béres Gumi Kft. a dabasi telep-
helyére keres autószerelő vég-
zettséggel rendelkezőt és beta-
nított fi zikai munkára munka-
társakat. Magas kereseti lehe-
tőség, cafetéria. Fényképes 
önéletrajzokat a beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címünk-
re várjuk.  
Munkásokat keresünk épí-
tőipari segédmunkára hosz-
szú távra. Brigádokat is! Uta-
zást, szállást biztosítunk. Tel.: 
06-30/301-0898
Állandó munkára asztalosokat 
és segédmunkásokat keresünk 
újhartyáni üzemünkben. Érdek-
lődni munkanapokon: 10-14 óra 
között. Tel.: 06-20/9239-824.
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16.
Fatelepre munkásokat kere-
sek, hosszútávú munkára.Tel.: 
06-70/337-6361
Dabason a lakás textil üzlet-
ben női eladót keresek. Tel.: 
06-70/425-2612.

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.

www.cvonline.hu

álláshirdetéssel
várjuk!  

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

A D Á S - V É T E L

Akác gurigás tűzifa, tölgy hulla-
dék tűzifa, illetve vegyes tűzifa 
eladó. Tel.: 70-337-6361.
Májusi 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.
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: 30/908-6094
B tenor szaxofon jó állapotban 
eladó.Tel.: 06-29/376-197

K i A D ó

Dabason a Gordiusz Udvar-
házban (2373 Dabas, Kos-
suth Lajos u. 1.) irodák, 
műhely vagy raktár hosszú 
távon kiadó! Érd. szemé-
lyesen vagy telefonon 06 29 
567 330

Alsónémedibe áru-össze-
készítő és targoncás kol-
légákat keresünk, azonna-
li kezdéssel két műszakba. 
E-mail.: geminihrkft@gmail.
com Tel.: 06-70/316-1934

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

Újhartyáni Manna Ice Fagy-
lalt üzem keres fagylaltké-
szítéshez kollegákat. Jelent-
kezni lehet: info@mannaice.
hu, 06-30-521-7977

Megbízható, józan életû 
KŐMŰVESEKET ÉS SEGÉD-
MUNKÁSOKAT keresünk 
veresegyházi családi ház épí-
téséhez. Szállás megoldható! 
06-30/272-8939

Eladó 3 db 300 l-es kád, 1 db 
100 l-es prés + daráló EXTRA 
OLCSÓN, ÁRON ALUL! Tel.: 
06-30/2494-188

Nemzetközi gépkocsivezetőt 
keresünk kiemelt bérezéssel, 
fi atal gépkocsiparkkal, minden 
hétvége itthon. Önéletrajzot a 
szlama@pannonlog.hu, tele-
fonon érdeklődni: 06-70/383-
1686-os számon lehet.
Adminisztrátorokat, végel-
lenőröket, kocsipakolókat, 
tolóoszlopos targoncásokat, 
raktári dolgozókat (komissió-
zókat) keresünk Budapest kör-
nyéki munkahelyre. Szállás, 
utazás biztosított. Magas óra-
bér. 06-70/206-26-21.

Bontott, szeletelt tégla 
kapható 1400 Ft/m²-től. Tel.: 
06-20/980-1691.

A HM EI Zrt. (székhelye: Budapest)
munkatársat keres

VILLANYSZERELŐ
munkakörbe, határozatlan időre,
napi 8 órában.

Önéletrajzát várjuk az allas@hmei.hu e-mail címre. 

Feladatok:
• általános villanyszereléssel

kapcsolatos munkavégzés,
• térvilágítás, elektromos hálóza-

tok karbantartása, 
• hetes váltásban készenléti

szolgálat ellátása.

Elvárások:
• B kategóriás jogosítvány,
• önálló munkavégzés.

Előnyt jelent:
• érintés védelmi és villám

védelmi szakvizsga

Amit kínálunk:
• biztos munkahelyi háttér,
• hosszú távú munkalehetőség,
• változatos munkakörülmények,
• béren kívüli juttatás,
• mobiltelefon,
• folyamatos képzés,
• jogosultság a MH által fenntar-

tott egészségügyi létesít-
mények igénybe vételére,

• jogosultság a MH által fenntar-
tott kulturális és rekreációs
központok igénybe vételére, 

• ingyenes élet-és balesetbiz-
tosítás.

Munkavégzés helye: 
2381 Táborfalva, Tarcsay út 63–71.

2381 Táborfalva, Honvéd úti HM rendeltetésű lakások 
2375 Tatárszentgyörgy, Lőtér

A HM EI Zrt. (székhelye: Budapest)
munkatársat keres

KARBANTARTÓ-FŰTŐ
munkakörbe, határozatlan időre,
napi 8 órában.

Önéletrajzát várjuk az allas@hmei.hu e-mail címre. 

Feladatok:
• kazán és hozzá tartozó berendezések műszaki üzemeltetési, karban-

tartási feladatainak ellátása.

Elvárások:
• kazánfűtői szakképesítés.

Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
• biztos munkahelyi háttér,
• hosszú távú munkalehetőség,
• változatos munkakörülmények,
• béren kívüli juttatás,
• mobiltelefon,
• folyamatos képzés,

• jogosultság a MH által fenntar-
tott egészségügyi létesítmények
igénybe vételére,

• jogosultság a MH által fenntar-
tott kulturális és rekreációs
központok igénybe vételére, 

• ingyenes élet-és balesetbiz-
tosítás.

Munkavégzés helye:
HM EI Zrt. MH ARB Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér + jutalék). 
06-30/650-6088
Nemzetközi gépkocsivezetőt 
keresünk kiemelt bérezéssel, 
fi atal gépkocsiparkkal, minden 
hétvége itthon. Önéletrajzot a 
szlama@pannonlog.hu, tele-
fonon érdeklődni: 06-70/383-
1686-os számon lehet.
Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel győri, 
sopronkövesdi, ajkai és moson-
magyaróvári munkahelyünkre. 
Szállást, étkezést, utazást biz-
tosítunk. 06-70/354-9321
Munka szállással! Nyugat-Du-
nántúlra keresünk dolgozókat, 
több műszakos munkarendbe. 
210.000 Ft bruttó fi zetés, előleg 
lehetséges. Érd.: 06-20/224-
0242, 06-30/791-0950

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.
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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
Mezőgazdasági takaró pony-
va széna-szalmakazalra, 500-
700 kilogrammos bigbagzsák 
gyártás olcsón, a gyártótól.Tele-
fon: 06-30/335-3836
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.
Készpénzfizetéssel vásá-
rolok mindennemű régisé-
get! Parasztbútorokat, hoked-
liket, tollat, festményeket, por-
celánokat, órákat, varrógépet, 
könyveket, bronztárgyakat, 
ezüstneműket. Díjtalan kiszál-
lás, értékbecslés! Szappanos 
Mihály 06-30-215-8582

63 éves, szolnoki férfi odaköl-
tözéssel egyedül élő középter-
metű vagy molett hölgyet keres. 
60-70 év között. T.: 06/20-526-
8243.

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.
FUVAROZÁST VÁLLALUNK! 
Sittszállítást, szemétszállítást, 
költöztetést. Tel.: 06-70/631-
0668, 06-20/572-8984.
Palatető bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitas.hu
Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben! 
30/3454-724
Cserép-, pala, lapostető 
felújítások akár napelem-
mel együtt. 06-70/275-9175 
gemerkoronahu@gmail.com 
+36-70/275-9176

Eladó Dabas szélén 
szőlőlugasos parasztház 

jellegű ingatlan 500 nm-es 
telekkel, két utcára nyitható. 

Ár: 6,99 M Ft 
Érd: 06-20-400-4001

Budapesttől 35 percre 
Dabason csendes, nyugodt 

utcában eladó, egy 3 
szoba + nappalis, 70 nm-es 
ikerház rész, kerítéssel el-

kerített kb. 350 nm-es külön 
telekrésszel.
Ár: 16,9 M Ft

Érd.: 06-20-400-4006

Kunpeszéren tégla családi 
ház eladó. Nyaralónak funk-
cionált, de fűtését kandalló-

val meg lehet oldani. 
Alsó szint és a tetőtér ösz-

szességében 95 nm.
Ár: 4,9 M Ft

Érd.: 06-20-400-4003

DABAS EGYIK KÖZPONTI 
RÉSZÉN IRODAHÁZBAN 
részlegesen berendezett 

iroda: 2 db íróasztal, 
2 db forgószék, beépített 
szekrény frissen festett, 

felújított, légkondicionálóval 
rendelkező 18,45 nm.-es 

irodahelyiség kiadó!
Ár: 41,500 Ft

Érd.: 06-20-400-4003

Keszthely mellett, Gyenesdiás 
központjában kényelmes 
apartmanok bérelhetők. www.
ancivendeghaz.hu, udules@
citromail.hu, 20/584-2343
Zalaegerszegen csendes 
nyugott környezetben várja 
vendégeit a Villa Szívhegy.10 
fő-ig kínálja a pihenés tel-
jes élményét, gyerekeknek 
trambulin, homokozó, város-
ban csúzdapark. Felnőttek-
nek kultúrális, bor-, horgásztu-
rizmus segít a kikapcsolódás-
ban. Tel.: 06-20-243-06-33
Keszthelyen Balaton partól 
500 m-re igényes szobák für-
dővel, közös konyhával kiadók! 
Tel.: 06-20-243-06-33

SZEGED 
környéki tanya (Dorozs-
mán) lakható téglaházzal, 
1 hold földterülettel, állat-
tartásra kialakított helyi-
ségekkel ELADÓ. 3 fázis, 
fúrott kút van. Szeged 
környéki ingatlancsere ér-
dekel, értékegyeztetéssel!

Tel.: 06-70/278-3117

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

MOCCANJ 
VELÜNK!

2017. május 21.
Budapest, Városliget

www.futanet.hu

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

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
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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 HIRDETÉS-

SZERVEZŐT
keresek 

jutalékos rendszerbe!

Érd.: 30/69-87-240

A svájci székhelyű Syngenta a világ vezető agrár-
vállalata, amely innovatív kutatással, fejlesztésekkel 
és technológiákkal kötelezte el magát a fenntartható 
mezőgazdaság mellett. Vállalatunk, amely világszerte 

piacvezető a növényvédelemben és harmadik a nagy 
értékű vetőmagvak területén, mintegy 26.000 embert 

foglalkoztat több mint 90 országban. Növényvédő  
szerei és vetőmagjai, szolgáltatásai és sokrétű  

szakmai tevékenysége révén a hazai agrárszférának 
is az egyik legjelentősebb szereplője.  

Munkatársat keresünk ócsai kísérleti telephelyünkre 
azonnal kezdéssel az alábbi munkakörbe:

KERTÉSZTECHNIKUS
FELADATOK
•  Kísérleti vetőmag tételek előkészítésével kapcsolatos 

munkafolyamatok koordinálása és elvégzése
•  Paradicsom magok ültetése, keresztezése,  

szedése, levélminták begyűjtése
•  Növényápolási munkák üvegházban és  

szabadföldön
•  Mennyiségi adatok gyűjtése (virágok száma,  

magok száma/súlya)
• Vetőmagok kezelése, ki- és betárolása
• Műveletek regisztrálása on-line rendszerekben

ELVÁRÁSOK
• Középfokú végzettség, érettségi
• Alapfokú angol nyelvtudás
• Jó monotonitás tűrés
• Precizitás
•  Önálló és csapatban történő rugalmas  

munkavégzés

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

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

tréningek stb.)

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Ócsa

A pályázatokat, önéletrajzokat az alábbi e-mail 
címre várjuk: zoltan.kiss@syngenta.com

Telefonszám: +36 (20) 823 4799 – Kiss Zoltán


