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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

ÚJHARTYÁN,
PIPACS U. 22.

BÍZZA RÁM INGATLANÜGYEIT!

www.dh.hu

+36 30 221 3336

BIZTONSÁG
KÉNYELEM

EREDMÉNYESSÉG

BOCSKAINÉ GUDMON KRISZTINA  

bocskaine.krisztina@dh.hu

EREDMÉNYESSÉG

BOCSKAINÉ GUDMON KRISZTINA  

Az Újhartyáni 
Pipacs 

Borozó-Lottózóba 

alkalmi 
munkavállalót 

keresek
Tel.: 06-30-698-7240

Belváros-Lipótváros 
Városüzemeltető Kft. 

keres:
- JÁRDATAKARÍTÓT

- GÉPKEZELŐ SOFŐRT 
B. kategóriás jogosítvánnyal 

Pav 3. engedéllyel
Jelentkezés:

személyesen: 1051 Bp., 
Vadász u. 35/A

telefonon: 06-30/160-0182
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Esztergályos szakmunkáso-
kat keresünk délegyházi mun-
kahelyre, azonnali kezdés-
sel! Pályakezdő, nyugdíj előtt 
álló, illetve nyugdíjas kollégák 
jelentkezését is várjuk. Vidék-
ről érkezőknek szállást bizto-
sítunk. Érdeklpdni: 06-30-688-
6489,Gerulus Kft.
„D” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező autóbuszvezetőt 
keresünk szerződéses jára-
tunkra. 06-70-9844-630, h-p: 
8-15 óráig, Ventona Trans Kft.
Női munkaerőt keresünk sza-
móca szedésre. Pataki szamó-
ca kertészet, Dabas-Gyón. Tel.: 
06-30/358-6495, 06-30/646-
5694.
Béres Gumi Kft. a dabasi 
telephelyére keres autószerelő 
végzettséggel rendelkező mun-
katársat. Magas kereseti lehe-
tőség (300.000 Ft/hó). Jelent-
kezés e-mailen fényképes 
önéletrajzzal a beresgumi@
beresgumi.hu címen, vagy 
személyesen 2370 Dabas Sza-
badság u. 1. szám alatt.
Újhartyáni Muskátli Motel és 
étterem azonnali kezdéssel 
szakácsot keres! Érdeklőd-
ni telefonon: 06-30/855-0550, 
vagy email: muskatlimotel@
gmail.com.
Műszaki vizsgabiztos vég-
zettséggel rendelkező kol-
légánkat keressük!! Maszler 
autó szerviz, hernádi telephe-
lyünkre. Tel.: 06-30/9711-553.
Hegesztők és lakatosok 
jelentkezését várjuk jászbe-
rényi telephelyünkre kiemelt 
kereseti lehetőséggel. Szál-
lást, beutazást biztosítunk. 
Tel.: 06-30/688-5982 (Quality 
Job Kft.)

Béres Gumi Kft. dabasi 
telephelyére férfi  munkatár-
sat keres betanított gumiab-
roncs szerelői munkakör-
be (autószerelő végzettség 
előny). Magas kereseti lehe-
tőség (300.000 Ft/hó). Jelent-
kezés e-mailen fényképes 
önéletrajzzal a beresgumi@
beresgumi.hu címen, vagy 
személyesen 2370 Dabas 
Szabadság u. 1. szám alatt.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Gyál

AMIT KÍNÁLUNK:
  versenyképes juttatási csomagot

  családbarát munkabeosztást és munkarendet
 

a munkába járáshoz

VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET A MUNKAKÖR  
BETÖLTÉSÉRE, AMENNYIBEN:

  alapfokú iskolai végzettséged van

NE HABOZZ, JELENTKEZZ CSAPATUNKBA MÉG MA!

Jelentkezésedet várjuk 
a karrier@pepco.eu 

e-mail címre!
 

 
 

oldalunkra!

Szeretsz vezetni és szakmát váltanál?  
Hosszú távra keresel egy jó hivatást, anyagi megbecsüléssel?

JELENTKEZZ MOST ÉS SZEREZZ INGYENESEN 
D KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNYT GKI KÁRTYÁVAL!

A képzés előnye:  
• munka mellett végezhető • ösztöndíjat adnak a képzés idejére 

• e-learning oktatás van, nem kell tanteremben ülni 
• kiváló oktatóktól tanulhatsz

Képzést követően: FIX, HOSSZÚ TÁVÚ ÁLLÁST KAPSZ   
BUDAPESTEN A VT ARRIVA CSAPATÁBAN, 

MINT AUTÓBUSZVEZETŐ

Jelentkezés:  
 fekete.nikolett@pannonjob.hu vagy  +36 20 329 9522  

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 1–Bartók Béla u. sarkán 

(Dabas House ingatlanirodában) 06-70-387-7726

IKAN KFT - ÁLLÁS
Jó hangulatú Soroksáron
található festőüzemünkbe

várjuk leendő
ELŐKÉSZÍTŐ/CSOMAGOLÓ

kollegáink jelentkezését
hosszútávú, határozatlan

munkaszerződéssel, kiemelt
bérezéssel.

Várjuk jelentkezését az alábbi
elérhetőségeken:

E-mail: ikan@nanosurface.eu
Tel.: 06 20 488 07 80

JELENTKEZZ 
MOST!

06 30 367 42 48  

job@gls-hungary.com

FELADAT: A szortírozó-
üzembe beérkező csomagok 
pakolása, irányítása futószalag 
mellett
ELVÁRÁSOK: jó fizikai 
állóképesség, terhelhetőség, 
pontosság

: 
hétköznapokon 16:30-01:30 
AMIT KÍNÁLUNK: 
•  Kezdőként átlag nettó 180-
200.000 Ft, betanítás után 
elérhető átlag nettó 220.000 
Ft fizetés (Alapbér, étkezési 
hozzájárulás, prémium)
•  13. havi fizetés

•  Hosszú távú, stabil munkahely
MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
Alsónémedi
•  Munkába járáshoz 
ingyenes céges busz vagy 
költségtérítés
•  Autóval könnyen 
megközelíthető az 5-ös útról

Éjszakai 
munkalehetőség!

RAKODÓ / SZORTÍROZÓ
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SZEGED környéki tanya 
(Kiskundorozsmán) 
lakható téglaházzal, 
1 hold földterülettel, 

állattartásra kialakított 
helyiségekkel ELADÓ. 
3 fázis, fúrott kút van. 
Tel.: 06-70/278-3117

INGATLANBÖRZE
Ingatlanhirdetését adja fel nálunk 

kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

dabas@szuperinfo.hu
Telefon: 06-30/69-87-240

Dabas egyik központjában 
felújított pazar látványú kú-
ria épületében 3 lakásos 
társasházként nyilvántartott 
76 nm-es lakás eladó! 

Ár: 24,900,000 Ft
Érd.: 06-70-431-0007

Dabason 3 lakásos felújított 
kúria épületben eladó 87 
nm-es, festői környezetbe 
illő, idilli, meghitt hangulatú 
beleszeretős lakása, mely 
saját telekkel, parkolóval 
rendelkezik. 

Ár: 25,900,000 Ft
Érd.: 06-70-431-0007

Dabason 2*2 db ikerház épül 
projektként, melyből az épí-
tés ideje alatt már 3 lakás ér-
tékesítésre került, a 4. lakás 
még eladó jelenleg, mely kb. 
bruttó 117 nm, nettó 94 nm-
es. 3 hálószoba + nappalis, 
amerikai konyhás kivitelben 
kerül átadásra 2019 őszén. 

Ára: 31,000,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4001

Táborfalván eladó telek ki-
vett tanyával és szántóval!!! 
A telek 2450 nm, a gáz, a 
csatorna, a víz és a villany 
is telken belül van + szántó 
2539 nm alapterületű

Ár: 4,600,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4002

A régió ingatlan irodája
Több ezer ingatlan adatbázissal

A legnagyobb csereadatbázissal, ingyenes hitel- és 
CSOK ügyintézéssel.

Vevői ügyfélkör díjmentes kiszolgálásával.
Dabas, Bajcsy-Zs. u. 1. – Bartók Béla u. sarok (körforgalomnál)

Tel.: 06-29-361-622
www.dabashouse.hu

06-20400-4001
www.brion.hu

06-20-400-4000

Dabas Régió Ingatlan

www.dabashouse.hu

S Z O L G Á LTAT Á S

I N G AT L A N

Dabas központjában csar-
nok kiadó. 376 +453 +446 
nm, egyben is. Dabas, Pesti 
út 7. Tel.: 06-30-977-0656”

Magánszemély könyvet, 
könyvhagyatékot, képeslapot 
vásárol készpénzért, ingyenes 
kiszállással. 06-30/526-6103
Akác gurigás tűzifa eladó. 
EUTR szám: AA 0474296. Tel.: 
70-337-6361.
KERESEK megvételre laka-
tos, bádogos gépeket, élhajlítót, 
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, 
kis gépeket. 06-70/6026-229
Vásárolok rossz mosógépet, 
hűtőt, bojlert, TV-t, mindenféle 
elektronikai és egyéb vas-fém 
hulladékot. Hétvégén is díjtalan 
kiszállás. 06-20/435-0383

Újhartyánban a Jókai utcában 
eladó 85 m²-es, 2005-ben épült 
családi ház. Tel.: 06-20/212-
3773.
Magánszemély saját részre 
Dabason, Ócsán vagy környé-
kén eladó jó állapotú házat 
keres. Érd.: 06-30/485-9505.

Vállalok gépi földmunkákat, 
tereprendezést, árokásást, 
épületbontást, pinceásást, 
tuskó kiszedést, sitt elszál-
lítást, veszélyes fa kivágást. 
Tel.: 06-30/501-86-04

Akciósan tavasszal ács 
és tetőfedő bádogos mun-
kát, palatető bontást, felújí-
tást vállalok. Saját anyagból 
dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/. 06-70/235-6468

Gyálra keresünk gépkeze-
lő/csomagoló munkatársa-
kat folyamatos munkarend-
be, alapszintű számítógé-
pes ismerettel! 12 órás 3+3-
as munkarend (nappal-éj-
szaka). Kb. nettó 180.000-
190.000 Ft/hó. Ingyenes dol-
gozói buszjárat: Alsónémedi, 
Bugyi, Dabas, Inárcs, Kakucs, 
Ócsa, Örkény, Táborfalva, 
Újhartyán. Jelentkezzen a: 
06-30-338-2005, Jobconcept 
Kft.

Kecskemét környéki fémipa-
ri nagyvállalathoz keresünk 
betanított dolgozót, valamint: 
végzettség nélküli, gyakor-
lattal rendelkező hegesztőt, 
lakatost, CNC gépkezelőt, 
lézergépkezelőt, présgép-
kezelőt és epoxi kabinost 
kiemelt bérezéssel. Szállást, 
utazást biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-16 óra között: 06-70/940-
25-62 (JOBmotive Kft.)

Figyelem! Megvásárolom 
használaton kívüli roncs autó-
ját. Díjtalan kiszállás, hétvégén 
is. 06-20/435-0383

Budapesten kerültek átadásra a MagyarBrands 2018 dí-
jai. A MagyarBrands Díjátadó Gála keretében immár 7 éve 
azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat választja ki 
a szakmai zsűri, melyek a négy kategóriában kiemelkedőt 
voltak képesek nyújtani.

A médiapiacról  idén 8 sajtótermék - köztük a  116 éves 
múltú Nemzeti Sport - vehette át a MagyarBrands-díjat, s 
ezt a kitüntető címet érdemelte ki a 30. évfolyamát megélő, 
Egerből indult Szuperinfó hetilaphálózat is. Az elismerést 
stílszerűen demonstráló nemzeti trikolor színű díjat Honfi 
Gábor (balról) alapító, a franchise hálózat vezetője vette át 
dr. Serényi Jánostól, a MagyarBrands program elnökétől.

A Szuperinfó az elmúlt közel 30 évben vált hazánk leg-
nagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű laphálóza-
tává. Jelenleg 1280 városban és kistelepülésen, 56 önálló 
helyi lap jelenik meg, mellyel egyszerre 1 512 000 rend-
szeres olvasót tudhat magáénak. A Nemzeti Médiaanalízis 
szerint a magyar lakosság 1/3-a rendszeresen forgatja a 
Szuperinfót.

FOTÓ: ORBÁN GELLÉRT

MagyarBrands-díj
a Szuperinfónak

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 700 Ft/db. Tel.: 
06-20/204-2382

PALATETŐ bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
Víz-Gáz-Fűtés szerelést, kar-
bantartást, készülékszerelést, 
valamint teljes fűtésrendszer 
tervezését, kivitelezését válla-
lom. Csőtörés elhárítást válla-
lok: 30/364-6424

Szakmai gyakorlattal ren 
delkező autószerelőt felve-
szünk hernádi telephelyünk-
re!!! Maszler autó szerviz. Tel.: 
06-30/9711-553.

www.szuperinfo.hu

„Az amatőrök 
reménykednek, a profi k 
dolgoznak” 

(Garsin Kanin)

Budapesten kerültek átadásra a 
jai. A MagyarBrands Díjátadó Gála keretében immár 7 éve 
azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat választja ki 

szerint a magyar lakosság 
Szuperinfót.

Miért jelentkezz?
- Nem szükséges értékesítési tapasztalat, viszont előny.
- Egyedülálló ügyfélkezelési rendszerrel rendelkezünk, 
ami nagyban segíti munkádat
- Egyedülálló, személyre szabott oktatással várunk, ahol 
napok alatt elsajátíthatod az értékesítés fortélyait
- Ha jól csinálod, olyan fi zetésed lesz, amire mindig is 
vágytál
Mit kínálunk?
- Fejlett értékesítési rend-
szer, hatékonyabbá teszi 
munkádat
- Tudást, ami sikeressé tesz
- Támogató csapat
- Iroda, ahol dolgozhatsz

Mit várunk el?
- Légy céltudatos, motivált
- Légy igazi csapatjátékos
- Tudj az ügyfelekkel meg-
fogóan kommunikálni

CSERKESZŐLŐN a fürdő-
től 1percre szobák kiadók. T.: 
06/20-331-0526.

ÁLLÁSBÖRZE
Álláshirdetését adja 

fel nálunk 
kedvezményes áron!

dabas@szuperinfo.hu
Telefon: 

06-30/69-87-240
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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

KÉZMŰVES (FAGYÁLLÓ) 
KŐEDÉNYEK (KASPÓK) 
A GYÁRTÓTÓL
06-20-369-2075
e-mail: kecsoist@gmail.com

Mintabemutató: ÓCSA, PUNCS BAZÁR

NYERTES PÁLYÁZÓ, 
SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁRSASHÁZ

ÓBER LÁSZLÓ

Három kategória – számos nyertes – 12 000 000 forint elnyerhető támogatás – 
értékes ajándékutalványok

Az OTP Business 2019-ben is Társasházi Pályázatot hirdet három kategóriában, melynek keretén belül  
15 lakóközösség, összesen 12 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyerhet céljaik megvalósításához.

Kategóriák: 

• Ezermester   
• Biztonság    
• Közösségépítés  

Pályázzon mielőbb, és nyerjen!

A kategóriánként elnyerhető összegeken felül a nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának
benyújtóját 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal jutalmazzuk!*

A pályázati kiírást és a pályázati részvétel részletes feltételeit a www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat  
oldalon olvashatja, ahol társasházi szakértőink elérhetőségét is megtalálja.  
A pályázatok leadásának határideje: 2019. június 16.

Részletes feltételek:  www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030
*A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek.

Díjazás kategóriánként:

I. helyezett: 1 300 000 Ft
II. helyezett: 1 000 000 Ft
III. helyezett: 800 000 Ft
IV. helyezett: 600 000 Ft
V. helyezett: 300 000 Ft

Pályázzon egyszerűen, online!

Fejlessze Ön is társasházát az OTP Business 
Társasházi Pályázat segítségével!

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


