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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

MASZLER AUTÓSZERVIZ 
Hernád, Köztársaság út 41/a

AKCIÓS 
GUMIABRONCSOK
Pl.: 155/70R13-as 7900 Ft-tól!

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

Autó klíma töltés, 
javítás, tisztítás

MASZLER AUTÓSZERVIZ 
Hernád, Köztársaság út 41/a

AKCIÓS 
GUMIABRONCSOK
Pl.: 155/70R13-as 7900 Ft-tól!

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.)

Kakucsra, Újhartyánra ingyenes kiszállítás!

06 70 / 337 2313
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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.  
Állandó munkára asztalosokat 
és segédmunkásokat keresünk 
újhartyáni üzemünkben. Érdek-
lődni munkanapokon: 10-14 óra 
között. Tel.: 06-20/9239-824.
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.
Béres gumi kft. a dabasi 
telephelyére keres ügyfélszol-
gálati munkatársat. Feltételek: 
középfokú kereskedelmi vég-
zettség, értékesítési területen 
szerzett 2-3 éves tapasztalat, 
jó kommunikációs, kapcsolat 
teremtő képesség, B kategó-
riás vezetői engedély. Kiemelt 
bérezés, cafetéria, jutalék rend-
szer. A fényképes önéletrajzo-
kat a beresgumi@beresgumi.
hu e-mail címünkre várjuk

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: 06-30-338-2005.

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

Megbízható, józan éle-
tű kőművEsEkET És 
sEgÉDmUNkÁsOkaT kere-
sünk veresegyházi családi 
ház építéséhez. Szállás meg-
oldható! 06-30/272-8939

Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000
munkatársunkkal világviszonylatban a leg je len -
tő sebb vállalkozások közé tartozunk. Nyolc or -
szág ban rendelkezünk gyártó üzemmel és több,
mint negyven országban értékesítjük termékein-
ket. Fő profilunk: villamos szerelési és túlfeszült-
ség-védelmi termékek gyártása és for galmazá-
sa az építőipar számára.

BETANÍTOTT MUNKÁS 
és GÉPKEZELŐ

Elvárások:  
•  8 általános és/vagy szakmunkás végzettség
•  2 vagy 3 műszakos munkarend vállalása
Előny:  
•  gépkezelői munkakörben szerzett tapasztalat
•  rajzolvasás, mérőműszerek használata

GÉPBEÁLLÍTÓ
Feladatok:  
•  berendezések, gépek technológia szerinti beállítása
•  szerszámcserék lebonyolítása
•  a termelés folyamatos biztosítása
•  minőségi követelmények szerinti gyártás
Elvárások:  
•  középfokú műszaki végzettség
•  3 műszakos munkarend vállalása

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)

Újhartyáni 
Pipacs Borozó-Lottózóba 

PULTOST keresek állandó, 
bejelentett munkára!
Tel.: 06-30-698-7240

Keramet Hungary Kft.

Á L L Á S H I R D E T É S
Az ISD Dunaferr Zrt. területén működő  

Keramet Hungary Kft.  
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökbe:
DARUVEZETŐ, LÁNGVÁGÓ, 

MÉRLEGKEZELŐ, 
VAGONTAKARÍTÓ

Bérezés: alapbér + egyéb juttatások
Érdeklődni a +36/30-791 4356 

telefonszámon lehet

alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér + jutalék). 
06-30/650-6088
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
Megbízható, dolgozni akaró 
kőművEsT és sEgÉDmUN-
kÁsT keresek veresegyházi 
munkára. Szállás megoldott. 
06-30-796-1964
asztalos műhelybe Délegy-
házára munkatársat keresünk. 
06/20/966-3482
Otthoni munka! Reklámtár-
gyak összeállítása stb. Érdek-
lődni emelt díjas telefonszámon: 
06-90-60-36-07 (bruttó 635 Ft/
perc) (http://www.audiopress.
iwk.hu; 06-1-222-8397)

Balatoni üdülőbe keresünk 
iskolai, óvodai konyhán dolgozó 
szakácsokat a nyári szünetre. 
Lehetőség van 2 hetet, 1 hóna-
pot, valamint teljes szezont vál-
lalni. Szállás, étkezés biztosí-
tott. Nyugdíjasok jelentkezését 
is várjuk. 20-911-7732
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
Munkásokat keresünk épí-
tőipari segédmunkára hosz-
szú távra. Brigádokat is! Uta-
zást, szállást biztosítunk. Tel.: 
06-30/301-0898
Dabasi telephelyű fuvarozó 
cég keres gépjármű-ügyin-
téző kollégát. Elõnyt jelent 
a német nyelvtudás. Fény-
képes önéletrajzát várjuk a 
recepcio@ferrosped.hu e-ma-
il címre.

CSOMAGOLÓKAT, 
GÉPKEZELŐKET 

keresünk 2 műszakos 
(12 órás) munkarendbe, 

Prologis ipari parkba, 
valamint 

RAKTÁROSOKAT
 2 műszakos 

munkarendbe, 
Alsónémedi raktárba. 

Ingyenes céges busszal 
a bejárás Dabas 

irányából megoldott. 

FELVÉTELI INTERJÚ: 
2017.07.12., szerda 

13.00 óra Dabas,  
Kossuth Művelődési 

Központ, Szt. István u. 58. 

Érd.: 06(70)342-1653

Személyszállítással foglalkozó cég 
„D” kategóriával rendelkező 

AUTÓBUSZVEZETŐ kollégákat keres 
Ceglédről, illetve a környező településekről.

Jelentkezni lehet a homm@homm.hu-n 
rövid önéletrajzzal vagy 

a +36-70-378-8486-os telefonszámon 
munkanapokon 9:00 – 17:00 között.

Német cég, (TBL Verpackung und Service GmbH) keres 
hosszú távra, kölni munkahelyre, teljes munkaidőre, 

�atalos agilis fér� dolgozót, 

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ, KOMMISSIÓZÓ 
munkára.

Német nyelvtudás nem szükséges.

Előny:

munkakörben 

Szállás

Bérezés
Órabér: brutto 9,85 € 

Jelentkezés fényképes, szakmai önéletrajzzal az 
info@tbl-gmbh.de e-mail címen.

BUDAPESTI cég megbízásá-
ból keresünk női-férfi  munka-
erőt édesipari termékek gyártá-
sához, csomagolásához (cso-
kigyárba) hosszútávú munkára, 
jó kereseti lehetőséggel ingye-
nes buszjárat biztosított. Érd.: 
06/30-468-0422.

Porfestőket
keresünk 

újhartyáni (Pest megye) 
porfestő üzemünkbe,

 két műszakos munkarendbe, 
azonnali kezdéssel.

Elvárások:

Jutattások: 

Érdeklődni:
20/560-6077 

info@ktechkft.hu 

Betanított 
munkásokat   

keresünk újhartyáni
porfestő üzemünkbe, 

2 műszakos munkarendbe, 
hosszú távra. 

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

a D Á s - v É T E l

Júniusi 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.
B tenor szaxofon jó állapotban 
eladó.Tel.: 06-29/376-197
Nyári akció! kalodás és 
ömlesztett konyhakész hasított 
tûzifa! tölgy, bükk, akác fûzfa. 
Kaloda 1mx1mx1m ár: 11500 
FtAkár ingyenes szállítás 24 
órán belül! Hívjon bizalommal: 
30/908-6094
Ezüst, platina, palládium 
paszta, nitrát, forrasztópálca, 
amalgám, érintkező pogácsa 
felvásárlás minden formában, 
ezek ötvözeteit. Tel.: 06-20/923-
4251

R É g i s É g ,  É k s z E R

J Á R m ű

m E z ő g a z D a s Á g

Suzuki Wagon R+ 1.3-as, 
2003-as évjáratú, benzines, 5 
ajtós, megkímélt állapotban, 
plusz téligumi felnivel eladó. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06-30/391-3320

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

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

SZEGED környéki 
tanya (Dorozsmán) 
lakható téglaházzal, 
1 hold földterülettel, 

állattartásra kialakított 
helyiségekkel ELADÓ. 

3 fázis, fúrott kút 
van. Szeged környéki 
ingatlancsere érdekel, 

értékegyeztetéssel!
Tel.: 06-70/278-3117

s z O l g Á lTaT Á s

Palatető bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitas.hu
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.
Cserép-, pala, lapostető 
felújítások akár napelem-
mel együtt. 06-70/275-9175 
gemerkoronahu@gmail.com 
+36-70/275-9176

akác gurigás tűzifa, tölgy hulla-
dék tűzifa, illetve vegyes tűzifa 
eladó. Tel.: 70-337-6361.

i N g aT l a N

Budapesttől 20 km-re az 
M5-ös autópálya mellett 
ócsán eladó egy 386 nm-
es telken található 1999-ben 
38-as Phorotherm téglából 
épült 68,3 nm-es alapterü-
letű családi ház, mely 2008-
ban lett felújítva. Irányár: 
15.000.000 Ft. Amennyiben 
az ingatlan felkeltette érdek-
lődését, hívjon bizalommal, 
hogy együtt megtekinthes-
sük. T.: 06-20-400-4026.

Budapesttől 25 percre, 
kakucson egy aszfaltozott 
úton 1118 nm-es telken el-
adó egy 123 nm-es 3 szo-
bás + nappalis családi ház. 
Nagycsaládosok, összeköl-
tözők részére egy ideális 
lehetőség. Hívjon és együtt 
megnézzük. Az ár irányár:

20.900.000 Ft.
Tel: 06-20 400-4026

Budapesttől 25 perc-
re, kakucson 2005-ben 
épült,ytong tégla építésű, 
240 nm-es összkomfortos, 6 
szoba + nappalis, új építésű 
családi ház eladó, mely egy 
700 nm-es telken fekszik. 
Buszmegálló 5 percre, or-
vosi rendelő, iskola, óvoda, 
közért a közelben. Irányár 
17.000.000 Ft. Amennyiben 
az ingatlan felkeltette érdek-
lődését hívjon bizalommal. 
Tel: 06-20-400-4026

Többgenerációs családi 
házat kínálok eladásra, 
Budapesttől 15 percre lévő 
városban ócsán. A ház 
kiváló állapotban van, mi-
vel nagyon precíz ember 
a tulajdonos. A kétszintes 
264 nm-es ház. Vonat- és 
buszközlekedés, valamint 
az autópálya a közelben. 
Amennyiben egy költség-
mentes házat szeretne vá-
sárolni, igényes tulajdonos-
tól kérem jelezze felém, és 
szívesen megmutatom.

Az ár irányár: 
29.000.000 Ft. 

Tel.: 06/20 400 4026

Ü D Ü L É S

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

Budapesten kisebb lakást 
vásárolnék készpénzzel, 
lehet felújítandó is. Tel.: 70/949-
0944
miskolc belvárosi gázcirko-
fűtéses, 75 m2-es, 3 szobás, 
nagy konyhás, nagy fürdő-
szobás, klímás lakás eladó a 
2. emeleten, ami 10 éve épült. 
kiváló lakóközösségben, a 
Pláza és szinvapark között a 
Búza tér mellett. Ár: 12,9 mFt. 
Érd.: 30/470-63-96.
kiaDó lakÁsT / HÁzaT 
kEREsEk ÚJHaRTYÁNBaN! 
Kb. 50-60nm-es, 2-3 szobás 
lakást vagy házat bérelnék 
hosszú távra Újhartyánban.
Érdeklődni: Hamar András, 
Telefon: 20/938-5908

SzeretLak – a biztonságos, önálló élet esélye 
Speciális lakóotthon nyílik 
Kaposszekcsőn. A nyár végére 
elkészülő SzeretLak 12 fogya-
tékossággal élő fiatal számára 
biztosít majd önálló életet. 

A SzeretLak nevű lakóott-
hon magánerőből épül a Tolna 
megyei Kaposszekcsőn. Az ott-
hon megálmodója egy apuka, 
Teibert Csaba, aki elsősorban 
23 éves fiát szeretné biztonság-
ban tudni.

A ház felújítása a nyár vé-
gén véget ér, januártól pedig 
be is költözhetnek a fiatalok. A 
SzeretLakban 12 fiatal lakhat 
majd időkorlátozás nélkül, éle-
tüket 4-5 ápoló, gondozó segí-
ti majd. A lakóotthon működ-
tetője a KerekesSzabadság Ala-
pítvány lesz, a ház összes mű-
szaki berendezését az Euronics 
Műszaki Áruházlánc biztosít-
ja számukra. A TIENS Hungary 
Kft. pedig egészségvédő készü-
lékeket adományoz – 1.000.000 
Ft értékben – a SzeretLak lakói 
számára hozzájárulva az egész-
séges körülmények fenntartá-

sához és a rehabilitációs lehető-
ségek szélesítéséhez.

Az alapítvány most olyan ha-
ladó gondolkodású családok je-
lentkezését várja, akik család-
ban nevelik sérült gyermekei-
ket, de szeretnének biztonsá-
gos otthont találni számukra, 
ahol hasonló fiatalok között él-
hetnek. „Olyan szülőtársakat 
keresünk, akik még életükben 
szeretnének gondoskodni a sé-
rült gyerekükről, hogy ők vá-
laszthassák ki az otthont és ne 
automatikusan helyezze el a 
Gyámhivatal a fiatalt valahová 
az országban, ahol éppen akkor 
van egy szabad ágy.” – mondta 
Teibert Csaba, a SzeretLak lét-
rehozója.

www.kerekesszabadsag.hu

Barna 1,95 kg-os TYÚkvÁ-
sÁR 649 Ft/db. INGYENES 
szállítás, 25 db-ra + 2 AJÁN-
DÉK. 06-70/7763-007

legmagasabb áron vásá-
rolok bélyeggyűjteményeket, 
1945 előtti képeslapokat, papír 
és fémpénzeket. Filadiszkont 
1064 Budapest, Vörösmarty u. 
65. Tel.: 06-20-936-4757. Tel.: 
06-1-608-5320
ERzsÉBET ÉkszERHÁz 
exkluzív felvásárlás. Arany: 
12.000-29.000 Ft/g, Ezüst: 
800-1200 Ft/g, Fogarany: 
15000 Ft/g, Borostyán: 20.000-
30.000 Ft/g. Teljes régiségfel-
vásárlás. Bp. VII. Erzsébet krt. 
23. Tel.: 06-70/421-5446 www.
aranytozsdegold.hu

Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-
os, 1200 Ft/db ingyenes szállí-
tással. 06-20/387-2937
Tojótyúk 11 hónapos, szép tol-
las 599 Ft/db. áron rendelhető, 
ingyenes házhoz szállítással. 
Tel.: 06-70/240-13-31

T Á R s k E R E s É s
44 éves férfi keres egy höl-
gyet komoly kapcsolatra. 
06-20-231-9745
Társközvetítés mindenkinek, 
aki komoly kapcsolatot keres! 
Tel.: 06-70/427-19-60

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Keramet Hungary Kft.

Á L L Á S  H Í R D E T É S
Az ISD Dunaferr Zrt. területén működő  

Keramet Hungary Kft.  
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökbe:
DARUVEZETŐ, LÁNGVÁGÓ, 

MÉRLEGKEZELŐ, 
VAGONTAKARÍTÓ

Bérezés: alapbér + egyéb juttatások
Érdeklődni a +36/30-791 4356 

telefonszámon lehet

www.cvonline.hu

HIrDetésszervezőt
keresek 

jutalékos rendszerbe!
érd.: 

30/69-87-240
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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

SÉRELMEK A 
PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, 

ismerőse, hozzátartozója 
jogait megsértették 

a pszichiátrián, 
jelezze panaszát 

az alábbi elérhetőségeken. 
Alapítványunk több mint 
20 éve biztosít ingyenes 

jogsegélyszolgálatot azok 
számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során. 

Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány  

Cím: 
1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 

06-70-330-5384  
E-mail: panasz@cchr.hu  

Weboldal: 
www.emberijogok.hu 

Minden információt 
bizalmasan kezelünk!

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 nagy vizes klasszikus

Idôpont: 2017. július 1. 
Táv: 5,2 km
Helyszín: 

Révfülöp kikötô-Balatonboglár 
Platán strand

www.balaton-atuszas.hu
facebook.com/balatonatuszas

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

ÉRETTSÉGIZŐK FIGYELEM!
INGYENES OKJ-s szakmák Egerben 09. 01-től

GRAFIKUS (2 év)
MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ (2 év) 
MÉDIAFOTOGRÁFUS (2 év)

INGYENES KOLLÉGIUM
Jelentkezni: 20/516-0885

www.eventus.hu

13 db beton kerítés-
oszlop és 7 db beton-

tuskó 5000 Ft-ért eladó! 
Tel.: 06-20-353-5728


