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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

GENOVI 
GASTRO

Vállaljuk rendezvények, eljegyzések, 
lagzik, ballagások, születésnapok 

kitelepülését és teljes kinti 
lebonyolítását.

Keressenek bizalommal. 
Telefonos elehetőségeink 

– 06-70-214-4903
– 06-70-214-4913

ÚJHARTYÁN,
PIPACS U. 22.

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

Mintabemutató: ÓCSA, PUNCS BAZÁR

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

BÍZZA RÁM INGATLANÜGYEIT!

www.dh.hu

+36 30 486 3867

BIZTONSÁG
KÉNYELEM

EREDMÉNYESSÉG

GERGELYNÉ DUHAJ ERIKA  

gergely.erika@dh.hu

BÍZZA RÁM INGATLANÜGYEIT!

Szerető emberek segítsé-
gét kérjük! Omladozó ház-
ban lakunk Ócsán! Bármi-
lyen segítséget elfogadunk! 
Tel.: 06-70/345-2176

Az Újhartyáni 
Pipacs Borozó-Lottózóba
alkalmi munkavállalót 

vagy bejelentett 
főállású alkalmazottat 

keresek 
azonnali kezdéssel!

Tel.: 06-30-698-7240
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RBG TRANS KFT. (2370 
Dabas Szabadság u. 1.) sofőr 
állást hirdet, belföldi pony-
vás nyergesvontatóra. Elvá-
rások: C+E kategóriára érvé-
nyes jogosítvány, Gki igazol-
vány, digitális gépjárművezetői 
kártya, páv vizsga. Munkájára 
és gépjárművére igényes kollé-
ga jelentkezését várjuk. Érdek-
lődni a zsolt.beres@beresgumi.
hu e-mail címen vagy a 06/30-
677-1451 telefonszámon. 
Tapasztalt, gyakorlattal rendel-
kező gépkezelőket keresünk, 
vonóvedres kotróra, forgókot-
róra, dózerre, homlokrakodóra, 
gréderre, országosan. Kiemel-
kedő bérezés. Szállást bizto-
sítunk. Tel.: 06-30-688-6498 
Gerulus kft.
Női munkaerőt keresünk sza-
móca szedésre. Pataki szamó-
ca kertészet, Dabas-Gyón. Tel.: 
06-30/358-6495, 06-30/646-
5694.
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.
Sofőr jelentkezőt keresünk 
ponyvás 24 t-s szerelvényre.
Minden nap tápiószelei indu-
lással/érkezéssel, kezdés: 
május 2. Kiemelt bérezés. Fel-
tétel: C+E kategóriás jogosít-
vány, GKI kártya. Fényképes 
önéletrajzát az info@ferrosped.
hu e-mailre várjuk. Ferro-Sped 
2000 Kft. 

A D Á S - V É T E L

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.

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

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!

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.

ÁLLÁSBÖRZE
Álláshirdetését adja 

fel nálunk 
kedvezményes áron!

dabas@szuperinfo.hu

Telefon: 
06-30/69-87-240

Belváros-Lipótváros 
Városüzemeltető Kft. 

keres:
- JÁRDATAKARÍTÓT

 
B. kategóriás jogosítvánnyal 

Pav 3. engedéllyel
Jelentkezés:

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

telefonon: 06-30/160-0182

Sajtó műhelybe férfi  munka-
társat keresünk. Gépbeállí-
tási tapasztalat előny. Ócsa 
Czibula és Társa Kft. Tel.: 
06-20/455-0958.

TESCOS Diákmunka! Pénztá-
ros munkákra keresünk jelent-
kezőket! Tanulj be most, és 
biztosítsd be a helyed a nyári 
szünetre is! Heti 1-2 alkalom-
mal 4-6-8 órában ráérők jelent-
kezését várjuk. Órabérek: 1169 
forinttól. Jelentkezni lehet csil-
la@biztoskesz.hu email címen. 
Az emailbe írd bele: neved, 
korod, telefonszámod, ráéré-
sed, melyik településen kere-
sel munkát.
Hegesztők és lakatosok 
jelentkezését várjuk jászbe-
rényi telephelyünkre kiemelt 
kereseti lehetőséggel. Szál-
lást, beutazást biztosítunk. 
Tel.: 06-30/688-5982 (Quality 
Job Kft.)

„Az amatőrök 
reménykednek, a profi k 
dolgoznak” 

(Garsin Kanin)

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

info@dabashouse.hu

Szakmai gyakorlattal ren 
delkező autószerelőt felve-
szünk hernádi telephelyünk-
re!!! Maszler autó szerviz. Tel.: 
06-30/9711-553.
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SZEGED környéki tanya 
(Kiskundorozsmán) lakható 
téglaházzal, 1 hold földterü-
lettel, állattartásra kialakí-
tott  helyiségekkel ELADÓ. 
Tel.: 06-70/278-3117

INGATLANBÖRZE
Ingatlanhirdetését adja fel nálunk 

kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

Dabason, a központhoz 
közel eladó egy 1980-as 
években épült, jó állapotú 
tetőtér beépítéses, 120 nm-
es családi ház 1289 nm-es 
telekkel, melyen található 
még egy melléképület ga-
rázzsal. Az ingatlan jelenleg 
2 lakásból áll, melyek külön 
bejáratúak, így alkalmas 
2 generáció együttélésére 
vagy akár befektetésre al-
bérlet kiadásra.

Ár: 31,000,000,Ft
Érd.: 06-20-400-4002

Monor Központi részén 
két szobás kis ház olcsón 

eladó!!
Eladó Monor csendes 

utcájában egy 
két szobás 55 négyzetmé-
teres ház, tündéi kis kerttel.

A fűtésről gázcirkó 
gondoskodik, illetve vegyes 

tüzelésű kazán is.
Ár: 11,990,000 Ft

Érd.: 06-20-400-4007

Budapesttől 35 percre 
Dabason kínálok el-
adásra egy otthonos 
hangulatú, kertes ingat-
lant. Régebben vendég-
látó helyként üzemelt, 
de bármikor vissza lehet 
alakítani családi házzá.

Ár: 19,900,000 FT
Érd.: 06-20-400-4006

Albertirsán, kifejezetten 
frekventált helyen kis ház 

áron alul eladó!!!
Albertirsa központi kis 

csendes utcájában eladó 
egy 1 szobás összkomfor-

tos ingatlan 
HASZONÉLVEZETTEL! 

Ár: 6,500,000 Ft
Érd.: 06-20-400-4029

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

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

Dori KLÍMA - Akciós 
inverteres klíma készülé-
kek 185.000 Ft-tól telepítés-
sel. Értékesítés, karbantartás, 
ingyenes felmérés! 06-30-
605-7189

Tetők javítását, áthajtását, 
szegélyezést, fóliázást, bádo-
gozást, Lindab lemez felraká-
sát, új tetők készítését, alumí-
nium ereszcsatorna 3000 Ft/m. 
+36-30-469-1855
PALATETŐ bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Barna tojótyúk, mélyalmos, jó 
tollazatú, ingyenes házhoz szál-
lítással megrendelhető, 550 Ft/
db. 30/860-2627

Szórólapok, prospektusok, 
névjegyek, könyvek, 

egyedi nyomdai kiadványok 
előkészítését, tervezését, teljes 

körű nyomdai kivitelezését, 
terjesztését vállaljuk!

Kérje árajánlatunkat!

ÚJHARTYÁN, PIPACS U. 38. 
29/270-712, 06-30/698-7240

dabas@szuperinfo.hu
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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

Sunless V58 
állószolárium 
egyedi led világitással, 

XL méretű 
csokicsövekkel.

Óriási krémválaszték. 

Frézia Divat Újhartyán
Légkon-
dicionált 

üzlethelyiség 

Újhartyán 
központjában

Munkát keresel?
Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
Feladatok: hirdetési felület értékesítése a dabasi körzeti Szuperinfóban, 

komplex hirdetési ajánlatok készítése, új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása!
50 év felettiek jelentkezését is várjuk! 

Info: dabas@szuperinfo.hu - tel.: 06-30-69-87-240

Ismét Rock ’n’ Roll Weekend 
Egerben!

Ha nem lenne elég, hogy ha va-
laki turistaként ellátogat Egerbe, 
s megnézi a várat, bort kóstol a 
Szépasszony völgyben és meg-
pihen egy kellemes hotelben, 
akkor május 10-én és 11-én még 
egy különleges program, egy 
teljes és őrült Rock ’n’ Roll hét-
vége várja a barokk városban.

Mint a szervezők-től meg-
tudtuk, az ide látogatóknak 
egy olyan félpanziós cso-
magajánlatot nyújtanak egy  
négy csillagosos hotelben, 
mely magába foglal egy Ma-
gyarországon egyedülálló 
fesztivált is.

Esténként hazai és kül-
földi zenekarok lépnek fel a 
vacsora alatt és után a hotel 
báltermében, amely elegáns 
környezetet biztosít a kétna-
pos, táncos rendezvénynek, 
immár ötödik alkalommal.

A vendégek teljesen az 
amerikai ’50-es évek vilá-
gában érezhetik magukat, 
mert a hangulatot fokozzák 
a helyszínen kiállító árusok, 
az amerikai autók, és a kor 
divatját felidéző fodrász.

Ez a csomagajánlat, ami a 
koncerteket is tartalmazza, 
rendkívül kedvezményes 
áron két főnek csak 79.900 
Ft-ba kerül. 

Ha a tavasz kezdő lendü-
letét tánclépésben szeretné 
felvenni Egerben, ezen a fel-
hőtlen Rock ’n’ Roll hétvé-
gén, akkor Önnek készséggel 
szolgálnak részletes infor-
mációt a 06/36-522-221-es 
telefonszámon a hotel ér-
tékesítésén, vagy érdeklőd-
het és szobát is foglalhat az 
info@hotelegerpark e-mail 
címen.

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
HUMÁNSZOLG BT., 

ÓCSA, Damjanich u. 45. 
Földiné Anna

Tel.: 06-30-535-2347

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

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


