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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán

AKCIÓS TŰZIFA  
közvetlenül az erdészettől!
Tölgy, bükk, akác 20 E Ft/m3-től 
Tel.: 06-30/430-8574

Munkatársunk hétvégén 
is várja hívását! EU
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ÚJHARTYÁN,
PIPACS U. 22.

műszaki szaküzlet és
webáruház

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

SAMSUNG UE40M5002
40” 101cm képátló

FULL HD LED TV, DVB-T Tuner
USB, HDMI csatlakozó

WHIRLPOOL AWO/C 7113
Elöltöltős mosógép

„A++” energiaosztály
7 kg ruhakapacitás

1000 ford./centrifuga, LCD kijelző

Felültöltős 
mosógép
„A+” energiaosztály
5 kg ruhakapacitás
1000 ford. 
centrifuga

INDESIT

Whirlpool HSCX70311
Hőszivattyús szárítógép

„A+” energiaosztály
7 kg ruhakapacitás

LCD kijelző

133.990 Ft

68.990 Ft

77.990 Ft

101.990 Ft
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Á l l Á S t  k í N Á l Délegyházi asztalosműhely-
be munkatársakat keresünk. 
06/20/966-3482

TARGONCÁSOK FIGYE-
LEM! Keresünk 3324-es 
vezetőülésű targoncásokat 
lajosmizsei telephelyünkre. 
Nettó: 1100 Ft. órabér, napi 
hazajárás, 2 heti fizetés. Érd.: 
06/30-826-7051.

MUNKATÁRSAT KERE-
SÜNK GYÁLRA. Kontakt-
lencsék ellenőrzése, cso-
magolása, automata gépek 
kezelése. Számítógépes 
ismeret szükséges. Heti 4 
munkanap, 12 órás munka-
rend. Bruttó 975 Ft/óra + 40% 
műszakpótlék + cafetéria. 
Ingyenes dolgozói buszjá-
rat: Dabas, Örkény, Ócsa, 
Alsónémedi, Bugyi, Hernád, 
Inárcs, Kakucs, Táborfalva, 
Újhartyán. Jelentkezzen a: 
06-30-338-2005.

Fémipari betanított munká-
sokat, hegesztőket, laka-
tosokat, CNC gépkezelő-
ket keresünk győri munka-
helyünkre. Szállást, utazást, 
munkába járást, cafetériát 
biztosítunk. 06-70/315-8492

CO2 hegesztőket, lakato-
sokat, fényezőket kere-
sünk gödöllői munkahely-
re hosszú távra. Kiemel-
ten magas bérezés, utazási 
költségtérítés, szállítás vagy 
igényes, díjmentes szállás 
biztosított. 06-70/384-7636, 
godallas2015@gmail.com

Betanított dolgozókat kere-
sünk megnövekedett gyártá-
sunkba, havi átlag kereset 
nettó 180-200.000Ft. Szál-
lást, utazás, munkába járást 
biztosítunk. Győri, mosonma-
gyaróvári munkahelyünkre. 
06-70/639-9920

Nincs munkád? Nem dol-
gozol? Betanított munka-
körbe keresünk kollégákat 
sopronkövesdi és ajkai mun-
kahelyre. Ingyenes szállás-
sal, utazási költségtérítéssel, 
nettó 170.000 Ft havi jöve-
delemmel, cafetéria, előleg, 
bejelentett munkaviszony, 
albérlet támogatás, 6 hónap 
után hűségjutalommal. Hosz-
szú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet. Fel-
tétel: 8 általános iskolai vég-
zettség. 06-70/315-8492

18 T darus autóra keresünk 
sofőrt Inárcsra. Tel.: 30/922-
6077.

INGATLANIRODA alkalmazot-
tat keres fő vagy másodállás-
ban (alapbér + jutalék). 06-30-
650-6088.
Kőművest,segédmunkást 
keresek Dabas és környéké-
ről.Tel.: 06-30/402-3033.
Étteremben felszolgálót kere-
sünk. Tel.: 06-30/3074494.
Inárcsi Sarki ABC, Kakucsi 
PARK ABC eladót, árufeltöltőt 
keres. Tel.: 06-20-9-645-223.
Állandó és alkalmi munkára 
asztalosokat és betanított 
dolgozókat keresünk újhartyáni 
üzemünkben. Érdeklődni mun-
kanapokon: 10-14 óra között. 
Tel.: 06-20/9239-824.
Alsónémedibe áru-összeké-
szítő és targoncás kollégá-
kat keresünk, azonnali kez-
déssel két műszakba. e-mail.: 
geminihrkft@gmail.com - Tel.: 
06-70/316-1934.
Dunavarsányi partnercégünk-
höz munkatársakat keresünk 
(akár ukránokat is szállással) 
betanított munkára, 2 műsza-
kos munkarendbe. Ingyenes 
buszjáratok, szinte minden 
környező településről. Elérhe-
tő jövedelem: 160-180 eFt. Tel.: 
06-70/608-6252
Balatoni ifjúsági táborba a 
gyermekétkeztetésben, vala-
mint a nagykonyhai étkezte-
tésben tapasztalattal rendel-
kező szakácsot és konyha-
lányt a nyári szezonra felve-
szünk. A szállást, étkezést biz-
tosítjuk. Érd.: 20/911-7732 vagy 
kidsummerkft@gmail.com

ÁLLÁSBÖRZE
Álláshirdetését 
adja fel nálunk 

kedvezményes áron!
kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

dabas@szuperinfo.hu
telefon:

06-30/69-87-240

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
FELA DAT:  

ELVÁ RÁSOK: 

AMIT KÍNÁLUNK: 
 

 

Munkavégzés helye: 

Várjuk jelentkezését!

(30) 367-4248

A svájci székhelyű Syngenta a világ vezető agrárvállalata, 
amely innovatív kutatással, fejlesztésekkel és technológiák-
kal kötelezte el magát a fenntartható mezőgazdaság mel-
lett. Vállalatunk, amely világszerte piacvezető a növényvé-
delemben 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 kísér-
leti telephelyünkre azonnal kezdéssel az alábbi munkakörbe:

KERTÉSZTECHNIKUS

zöldségtermék kerüljön a fogyasztók asztalára?

mellett feladatod lenne:

Amit várunk:

monotónia-tűrés

piacvezető nemzetközi nagyvállalatnál
-

Munkavégzés helye: Ócsa

A pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk:
gabriella.farkas@syngenta.com 

Kecskeméti áruszállító cég 
keres sofőröket EU-ban tör-
ténő munkavégzésre nemzet-
közi gyakorlattal, B kategóri-
ás jogosítvánnyal furgonra. 
Jelentkezni a 06-70/427-91-
69-es telefonszámon, illetve a 
bito@bitointertrans.hu e-mail 
címen lehet.

Újhartyáni gumifutózó 
kft. felvételre keres sze-
mély- és teherabroncs 
szerelésben jártas kol-
légát, azonnali kezdés-
sel. Bérezés megegye-
zés szerint. 

Érdeklődni lehet: 
06-70/383-3138, 06-70/383-3142.
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TÖRÖKSZEGFŰ termelő-
től eladó nagybani tételben. 
(ballagásokra, temetősök-
nek, kereskedőknek) Tel.: 
06-30-997-9617

A D Á S - V É T E L

Szaxofon eladó. Apáti márkájú 
érdeklődni Tel.: 0629/376-197.
Lakásátalakítás miatt fölösle-
gessé vált, még használható 
fürdőkád, kézmosó, moso-
gatók, V4-es vízmelegítő, 
falimelegítők, gázkonvektor-
ok lehetőleg egyben eladók! 
Tel.: 06-20-558-2651.
Akác gurigás tűzifa, tölgy hul-
ladék tűzifa, illetve vegyes 
tűzifa eladó. EUTR szám: AA 
0474296. Tel.: 70-337-6361.
Eladó bolti berendezések: 1 
db hűtőkompresszor 2 db csen-
des párologtatóval, 2 db 2 m-es 
hűtőpult, 1 db nagy teljesítmé-
nyű szeletelő gép, 1 db 500 kg-
os és 1 db 200 kg-os tolósú-
lyos mázsa KEDVEZŐ ÁRON. 
Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 06-30/9736-861.
Vásárolok rossz mosógépet, 
hűtőt, bojlert, TV-t, mindenféle 
elektronikai és egyéb vas-fém 
hulladékot. Hétvégén is díjtalan 
kiszállás. 06-20-435-0383
Tavaszi akciós tüzelő! kalodás 
(1mx1mx1m), és erdei m3-es 
(1mx1xm1,7m), és ömlesz-
tett tűzifa rendelhető! Ingye-
nes házhoz szállítás. Jelenlegi 
termékeink: tölgy, bükk, akác, 
nyárfa. Ár: 11.000 Ft-tól. Hív-
jon bizalommal: 30/302-8332 
EUTR azonosító: AA5854363

S Z O L G Á LTAT Á S

Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kát vállalunk. Cserepes lemez 
4500 Ft/m2 anyag és mun-
kadíj. Mátyás Európa Hu Kft. 
06-20/266-4701, 06-70/219-
9107, 06-30/377-1758
Palatető bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

J Á R M Ű

UTÁNFUTÓ kiadó Kakucson! 
Tel.: 06-20-9-645-223
Régi motorokat, autókat 
keresek gyűjteménybe. Akár 
hiányosat is, alkatrészeket is. 
06-30-905-1306
FIGYELEM! Megvásárolom 
használaton kívüli roncs autó-
ját. Díjtalan kiszállás hétvégén 
is. Tel.: 06-20-435-0383.

I N G AT L A N
Újhartyánban jó állapotban 
lévő családi ház olcsón eladó! 
Érdeklődni: +36-30/529-7214

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

Á L L AT

Ü D Ü L É S

Csendes nyugodt környe-
zetben eladó egy az 1980-
as években téglából épült 
kétgenerációs családi ház

Ár: 18,900,000 
Érd.: 06-20-400-4002

Albertirsán eladóvá vált 
üdülő övezetben csendes 
lakott utcában egy 1987 
téglából épült 3 szintes

kis ház.
Ár: 4,500,000 Ft

Érd.: 06-20-400-4009

Gyálon csendes kis aszfal-
tozott utcában két generá-
ció együtt élésére alkalmas 
családi ház eladó! Az egyik 
ingatlan 68 nm, két szoba 

összkomfort, a másik 
30 nm egy szoba konyha, a 
fürdőszoba helye kialakított. 
Mind a két ingatlan téglából 

épült, beton alapra, 
cserép tetővel.

Ár: 25,500,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4005

Ócsán eladó
egy 110 nm-es családi ház! 

A gimnáziumtól 15 perc 
sétára található. Négy 

nagy szoba, fürdőszoba, 
konyha, étkező és kamra 

van előszoba, a nappaliból 
pici alakítással még egy kis 

szobát lehet varázsolni!
Ár: 16,900,000 Ft

Érd.: 06-20-400-4015

O K TAT Á S

ANGOL NYELVOKTATÁS 
INÁRCSON! Nyelvvizsgára, 
érettségire is felkészítek. Tel.: 
06-70-205-1004

T Á R S K E R E S É S
Szerény körülmények között 
élő 57 éves férfi keres hölgyet 
50-55 év körülit végleges pár-
nak.Tel:06-70/571-7948.

Tojótyúk (tollas) 549 Ft/db 
áron rendelhető ingyenes ház-
hoz szállítással. 06-30/359-
1160
TYÚKVÁSÁR! Barna tojó 490 
Ft/db, 20 db-ra + 1 db AJÁN-
DÉK. Mélyalmos, 14 hónapos 
tyúk 690 Ft/db, 20 db-ra + 2 db 
AJÁNDÉK. INGYENES szállí-
tás. 06-70/776-3007
TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép 
tollas, kiválóan tojó, ingyen ház-
hoz szállítva. 06/70-240-13-31
Tanyasi vörös tojójérce 2 kg-
os 1200 Ft/db. Ingyenes szállí-
tással. Tel.: 06-20/546-5918.

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

CSERKESZŐLŐN, a fürdőtől 1 
percre szobák kiadók. T.: 06/20-
331-0526.

Szamóca szedésre kere-
sünk női munkaerőt. Pata-
ki szamóca kertészet Dabas-
Gyón.Tel:06-30/358-6495,06-
30/646-5694. IMPRESSZUM

DABAS körzeti SZUPERINFÓ
Kiadó: NES-PIPACS Kft.

2367 Újhartyán, Pipacs u. 38.
Tel.: 29-270-712

Megjelenik: 15.000 példányban.
MEGJElENÉSI tERÜlEtEk:

Dabas 6000, Örkény 1200,
Hernád 1200, Inárcs 1200,
Kakucs 800, Újhartyán 900,
Újlengyel 500, Ócsa 3000.

Bugyin (60), Táborfalván (40), 
Pusztavacson (40) és Alsónémedin (60) 

csak üzletekben terítve!
NYOMDAI MUNKÁLATOK:

Humánszolg Bt.
2364 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.hu

álláshirdetéssel
várjuk!  

Ingatlan tanácsadókat keresünk!
Miért jelentkezz?
- Nem szükséges értékesítési tapasztalat, viszont előny. - Egyedülálló 
ügyfélkezelési rendszerrel rendelkezünk, ami nagyban segíti munká-
dat. - Egyedülálló, személyre szabott oktatással várunk, ahol napok 
alatt elsajátíthatod az értékesítés fortélyait. - Ha jól csinálod, olyan 
fizetésed lesz, amire mindig is vágytál
Mit kínálunk? 
Fejlett értékesítési rendszer, hatékonyabbá teszi munkádat. - Tudást, 
ami sikeressé tesz. - Támogató csapat. - Iroda, ahol dolgozhatsz.
Mit várunk el?
- Légy céltudatos, motivált. - Légy igazi csapatjátékos. - Tudj az ügyfe-
lekkel megfelelően kommunikálni.

NE HABOZZ, KÜLDD EL ELÉRHETŐSÉGED!
info@dabashouse.hu
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Éttermünkbe felvételre keresünk:
1 fő szakács végzettségű munkatársat.
1 fő konyhai kisegitőt vagy konyhalányt.

(Teljes munkaidős)

Érdeklődni személyesen éttermünkben vagy telefonon 06-20-983-5568 
telefonszámon. Újhartyáni Vendéglő, Pipacs út 1.

Sunless V58 állószolárium 
egyedi led világitással, 

XL méretű csokicsövekkel.
Óriási krém választék. 

Légkondicionált üzlethelyiség 
Újhartyán központjában.
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StAtIkAI 
tERVEZÉS

Lakóépületek, 
ipari és mezőgazdasági 

épületek, egyéb 
építmények statikai 

számítását, tervezését 
és műszaki ellenőrzését 

vállalom.

Mischl René
okl. építőmérnök

Tel.: 06-30-393-0621

e-mail:
 statika.rene@gmail.com

KÉZMŰVES (FAGYÁLLÓ)
KŐEDÉNYEK

A GYÁRTÓTÓL

06-20-369-2075
Inárcs, Kossuth Lajos u. 26.


