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Bicske Látszerész Kft

Bicske, Rendelőintézet
Tel.: 06 22 567 584

Bicske Látszerész Kft
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LÁTÁSVIZSGÁLAT
és SZEMÜVEG 
FELÍRÁS!
BEJELENTKEZÉS  
AZ OPTIKÁBAN!
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Bartók Kft. Bicske 
Tatai út 1. • 06 22 350 902
BBBB
TTTTTTT
B tók Kft Bi kB tók Kfft Bi kBBBBB

WOOD O2 fabrikett

10 kg-os kiszerelésben

Mobil: 06 70 360 0069
E-mail: kata.olah@oh.hu
www.oh.hu

Oláh Katalin 
ingatlanértékesítő

Eladna? Vásárolna? Kiadna? Bérelne? 
BÍZZA RÁM INGATLANÜGYEIT!

FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM 
Egészségpénztárakkal szerződött partner

Biatorbágy, Szabadság u. 25.
Bejelentkezés: 06 23 312 245 • 06 70 279 68 94 

Szabó Imre fogtechnikus

Érvényes: 2019. január 31-ig!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, az akciók nem összevonhatóak!

Bicske, TESCO üzletsor (Csabdi u. 4.)  • Tel.: 06 20 966 43 55

ÉVINDÍTÓ ÉKSZERVÁSÁR

Törtarany beszámítás 11 000 Ft/g

ARANY ÉKSZEREK

–15%
partnerkártyával

–20%

ARANY GYŰRŰK

–25%

-ban!
az

EZÜST GYŰRŰK

–50%

EZÜST ÉKSZEREK

–30%
partnerkártyával

–40%

Karikagyűrűk folyamatosan, készletről!

Törtarany felvásárlás kiemelt áron 6400 Ft/g

Jelmezkölcsönzés 

és vásár a  

MonSéri  

Kölyökkuckóban

Bicskén!

2060 Bicske, Szent István út 2.

06 70 367 2541

ETYEKEN és BIATORBÁGYON található Príma áruházba 

keresünk azonnali belépéssel, 

élelmiszer kereskedelmi gyakorlattal rendelkező

ZÖLDSÉGÁRU-FELTÖLTŐ kollégákat

Főbb feladatok:
• áru raktárból történő kijuttatása , eladótéri polcok feltöltése 
• biztosítja a szakszerű árufeltöltést és árumozgatást • figye-
lemmel kíséri a termékek fogyaszthatósági idejét

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• legalább 8 általános iskolai végzettség • előny élelmiszer 
forgalmazás területén szerzett tapasztalat • jó fizikum

Amit kínálunk:
• stabil háttér • szakmai fejlődési lehetőség • versenyképes 
jövedelem • cafetéria

Ha szeretne egy agilis, jó csapatban velünk együtt 

dolgozni, jelentkezzen önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:

kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-747-8527

Krupp és Társa Kft.

Tesco üzletsor, Bicske • 06 20 470 9193
Nyitva: hétfőtől–szombatig 9.00–20.00, vasárnap 9.00–17.00

nordhaus
F É R F I  D I V A T

ÓRIÁSI TÉLI LEÁRAZÁS!!!

–30%, –40%, –50%
engedménnyel!

Az akció a készlet erejéig érvényes!

GYAPJÚSZÖVET 
TÉLIKABÁTOK 19 990 Ft

Téli kollekciónk
ÉRDEMES JELENTKEZNI MERT:

MEGEMELT ALAPBÉR:BR.200.000 Ft
átlag kereset nettó 170.000-200.000 Ft

TELJESÍTMÉNY BÓNUSZOK
BÓNUSZOK

100 % - OS UTAZÁSI TÁMOGATÁS 
INGYENES BUSZJÁRATOK TÖBB 

IRÁNYBÓL

06 20 492 81 55 Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

Székesfehérvári multinacionális autóipari partnerünk számára keresünk

TERMELÉSI OPERÁTOROKAT
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KikapcsolóKikapcsoló „Azért eszünk, hogy éljünk, nem 
pedig azért élünk, hogy együnk.” (Molière)

RECEPT

Könnyű szalagos fánk
Hozzávalók:

• 3,5 dl tej • 4,2 dkg élesztő • 0,5 dkg porcukor 

• 20,5 dkg liszt • 10 dkg puha vaj 

• 8 db tojás sárgája • 3 ek rum • 1 tk só 

• 10 dkg sárgabarack lekvár • 2 dl olaj

Elkészítés:
1. A tejet meglangyosítjuk, az élesztőt egy tálkába morzsoljuk, hoz-

záadjuk a porcukrot, az 1 ek lisztet és a 2 ek langyos tejet. Összeke-

verjük és felfuttatjuk. A puha vajat egy tálba kockázzuk, hozzáadjuk 

a tojássárgáját, a 2 ek porcukrot és a 3 ek rumot és habosra keverjük. 

2. A lisztet egy tálba szitáljuk egy csipet sóval, beledolgozzuk a to-

jásos-vajas keveréket, a felfuttatott élesztőt és a megmaradt tejet, 

majd meleg helyen hagyjuk megkelni. 3. A tésztából egy vastagabb 

lapot nyújtunk, és köröket szúrunk ki belőle. A felére halmozunk 1-1 

tk sárgabaracklekvárt, befedjük őket a többi tésztakoronggal, és 

összenyomkodjuk a széleket. Az olajat felforrósítjuk, és megsütjük 

benne a fánkokat, majd papírtörlőre szedjük. Tálaláskor porcukorral 

meghintjük és sárgabaracklekvárral kínáljuk.

TUDTA-E... 

…hogy a farsang a vízkereszttől 

(január 6.) húshagyókeddig, más 

megfogalmazás szerint a más-

napi hamvazószerdáig, a nagy-

böjt kezdetéig tartó időszak el-

nevezése. Hagyományosan a 

vidám lakomák, bálok, mulatsá-

gok, népünnepélyek jellemzik. A 

farsang jellegzetessége, hogy a 

keresztény liturgikus naptárban 

nem kötődik hozzá jelentős val-

lási ünnep, alapvetően a gazdag 

néphagyományokra épül (lásd: 

torkos csütörtök). A keresztény-

ség előtti időkből származó far-

sangi mulatságokat az „erköl-

csös” 16. és 17. században nem 

eredete, hanem bujaságot szim-

bolizáló szokásai miatt tiltották.

…hogy a farsang csúcspontja a 

karnevál, hagyományos magyar 

nevén a „farsang farka”. Ez a far-

sangvasárnaptól húshagyóked-

dig tartó utolsó három nap, ami 

nagy mulatságok közepette, va-

lójában télbúcsúztató is. Számos 

városban ekkor rendezik meg a 

híres karnevált (riói karnevál, ve-

lencei karnevál). Magyarorszá-

gon pedig a farsang legneveze-

tesebb eseményét, a busójárást.

RECEPT

Meggyes-kekszes kocka sütés nélkül
Hozzávalók:

• 70 dkg magozott meggy  • 18 dkg cukor 

• 18 dkg búzadara  • 4 csomag vaníliás cukor  

• 1 tk őrölt fahéj  • 1 l víz 

• 1 csomag háztartási vagy vajas keksz 

A csokimázhoz:  

• 2 dl habtejszín • 10 dkg étcsoki

Elkészítés:
1. A magozott 

meggyet feltesz-

szük főni a vízben 

a cukorral és a 

vaníliás cukorral. 

Amikor felforrt, 

további 5 percig 

főzzük, majd hoz-

záöntjük a búza-

darát, és állandó-

an kevergetjük, 

amíg megfő és 

besűrűsödik. 2. 
Egy 23×23 cen-

tis kapcsos tor-

taforma alját kibéleljük sütőpapírral, majd hézagmente-

sen kirakjuk a háztartási kekszekkel. A még forró meggyes 

krémet ráöntjük, és a tetejét ismét kirakjuk kekszekkel.  

3. A csokimázhoz a tejszínt felolvasztjuk a kockákra tördelt 

csokival. Kevergetés közben felforraljuk, és kis ideig főzzük, 

hogy besűrűsödjön. A tűzről levéve a csokimázat rögtön a 

torta tetejére öntjük. Amikor kihűlt, hűtőbe tesszük. 4. Tá-

laláshoz éles késsel kicsit körbevágjuk a szélét, így könnyen 

le tudjuk venni a tortakeretet. Kockákra vágjuk, tejszínhab-

bal díszítjük.

A O S N R C
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K Á R S A N

O R N Y S K
Szerkesztette: Kurusa J.

SUDOKU Megfejtés a vízszintes szürke sorban olvasható meghatározás

50. heti számunk megfejtése: SÜLTHURKA

10 dolog, amit biztosan 
nem tudtál a kutyákról

A HÍM KUTYÁK A DOMINANCIA 
JELEKÉNT EMELIK FEL A LÁBUKAT

Az már nem meglepő, hogy a hím kutyák dominanciát sze-

retnének kifejezni és sokan tudják, hogy ha a kutyák új he-

lyen pisilnek, azzal a saját területüket jelölik meg. Pisilésnél 

a lábukat megemelve sokkal jobban szét tudják terjeszteni 

a vizeletüket, ez pedig lehetővé teszi, hogy a szag tovább 

ott maradjon, így sok kutya nem lesz képes elérni ugyan-

azt a szintet, hogy ő is megjelölje. Saját illatukkal látják el a 

tárgyakat, ezért a domináns kutya illata van magasabban, a 

kevésbé dominánsé pedig alul, így az apróbb termetű kutyák 

igencsak alulmaradnak ebben a pisiharcban. 
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BUDAÖRSÖN található Príma áruházba keresünk 

azonnali belépéssel, élelmiszer kereskedelmi 

gyakorlattal rendelkező

ÁRUFELTÖLTŐ kollégákat
Főbb feladatok:

• áru raktárból történő kijuttatása, eladótéri polcok feltöltése
• biztosítja a szakszerű árufeltöltést és árumozgatást • figye-
lemmel kíséri a termékek fogyaszthatósági idejét

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• legalább 8 általános iskolai végzettség • előny élelmiszer 
forgalmazás területén szerzett tapasztalat • jó fizikum

Amit kínálunk:
• stabil háttér • szakmai fejlődési lehetőség • versenyképes 
jövedelem • cafetéria

Ha szeretne velünk együtt dolgozni, 

ÖNÉLETRAJZZAL jelentkezzen az alábbi e-mail címen:

kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-682-2850

Krupp és Társa Kft.

www.lindab.hu

Munkavégzés helye: Lindab Kft., Biatorbágy, Állomás u. 1/a
Önéletrajzát a pozíció megjelölésével erre a címre várjuk:

allas@lindab.com

GÉPKEZELŐ fémmegmunkáló gépekre

RAKTÁROS targonca vizsgával

KARBANTARTÓ

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

A Lindab Kft. bővülő csapatába
munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

Amit kínálunk:
- hosszú távú, stabil munkahely előmeneteli lehetőséggel
- versenyképes fizetés, cafeteria, munkábajárás támogatása
- 13. havi fizetés
- munkaruha juttatás
- helyi üzemorvosi szolgálat 

Információ: 06-23-531-189

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (1121 Budapest, Pihenő út 1.) 
bérszámfejtési ügyintéző munkatársat keres határozatlan idejű, 

teljes munkaidős közalkalmazotti foglalkoztatással,
2019. márciusi munkába lépéssel.

Feladatok: az intézmény bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatainak ellátása – 
változóbérek, költségtérítések és egyéb nem rendszeres juttatások számfejtése, 

dolgozói tartozások nyilvántartása, ügyintézése, adózáshoz kapcsolódó feladatok, 
munkaidő-nyilvántartások és óraelszámolások egyeztetése, 

jövedelempótló támogatások kezelése, távollétek nyilvántartása.
Pályázati feltételek: középfokú végzettség és bér- TB ügyintézői szakképesítés,

KIRA program ismerete és használata, közalkalmazottakat foglalkoztató 
intézménynél szerzett legalább 3 év bérszámfejtői tapasztalat, gyakorlott

MS office (irodai) alkalmazásokban, pozitív elbírálás esetén, a munkába állást 
megelőzően bemutatott, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információk: www.koranyi.hu oldalon találhatóak.
Jelentkezés szakmai önéletrajz megküldésével a berta.gabriella@koranyi.hu email címre.

NEMZETKÖZI 

GÉPKOCSIVEZETŐT 
keres az Amigó-Sped Kft. 
tatabányai telephelyére, 

40 t-s szerelvényre. 

Nem EU-s munka! 
Állandó német, francia, 

luxembourgi lerakó. 
Fizetés: 600 E Ft körül. 

Korrekt munka, korrekt fizetés, 
hétvégék itthon. 

Nagy János: +36-70-6218643

Gilan Trading Kft. 

Páty és Biatorbágy között elhelyezkedő telephelyű, 20 éves  
tapasztalattal rendelkező aszalvány és snack termékeket csomagoló cég 

felvételt hirdet az alábbi munkakörre:

Raktáros/targoncás

Jelentkezni lehet e-mailben: foldes.tibor@gilan.hu 
Tel.: 06 23 555 700/210   06 30 40 52 107

Amit kínálunk:
 – Bruttó fizetés felett túlóra  
  és műszakpótlék 
 – Utazási támogatás,saját céges busz
 – Munkaruha biztosítás
 –  Fejlődési lehetőség, OKJ-s  
  targoncavezetői jogosítvány  
  megszerzésére lehetőség

Feladatok:
 – Áru összekészítése
 – Bejövő áru fogadása,
  beraktározása a raktárba
 –  Kivételezés a raktárból

Elvárás: 
 –  8 általános iskolai végzettség
 – Targonca vezetői jogosítvány  
  (nem feltétel)

BUDAÖRSÖN található élelmiszer áruházunkba keresünk 

azonnali belépéssel szakképzett, gyakorlattal rendelkező

CSEMEGE PULTOS ELADÓ kollégákat
Főbb feladatok:

• csemege és sajt áru mérése és kiszolgálása • vásárlók 
tájékoztatása • termékek minőségének, és frissességének el-
lenőrzése • árufeltöltés az általános irányelvek, illetve a vezetői 
utasítások alapján • lejárati idők ellenőrzése • ártáblák, vevő 
tájékoztató táblák kihelyezése

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• szakmunkásképző, vagy szakirányú végzettség, képesítés 
• megbízhatóság • vásárló orientált beállítottság, rugalmasság 
• egészségügyi alkalmasság • hasonló munkaterületen szerzett 
gyakorlati tapasztalat

Amit kínálunk:
• stabil háttér és folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 
• versenyképes jövedelem • cafetéria

Ha szeretne egy agilis, jó csapatban velünk együtt 
dolgozni, jelentkezzen önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:

kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-747-8527
Krupp és Társa Kft.

GAZDAGRÉTEN található Príma áruházba keresünk 

azonnali belépéssel, 

élelmiszer kereskedelmi gyakorlattal rendelkező

ZÖLDSÉGÁRU-FELTÖLTŐ kollégákat

Főbb feladatok:
• áru raktárból történő kijuttatása , eladótéri polcok feltöltése 
• biztosítja a szakszerű árufeltöltést és árumozgatást • figye-
lemmel kíséri a termékek fogyaszthatósági idejét

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• legalább 8 általános iskolai végzettség • előny élelmiszer 
forgalmazás területén szerzett tapasztalat • jó fizikum

Amit kínálunk:
• stabil háttér • szakmai fejlődési lehetőség • versenyképes 
jövedelem • cafetéria

Ha szeretne egy agilis, jó csapatban velünk együtt 

dolgozni, jelentkezzen önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:

kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-747-8527

Krupp és Társa Kft.

A MAGYARMET Finomöntöde Kft bicskei telephelyére keres 

RAKTÁROST–TARGONCÁST.
Elvárások:

• Középfokú végzettség
•  
•  Min. 1 év szakmai tapasztalat
•  

Feladatok:
•  
•  
•  
•  
•  

Amit kínálunk:
•  Cafetéria
•   

•  

Munkavégzés helye: 

Fényképes önéletrajzokat a hr@magyarmet.hu e-mail  
címre kérjük küldeni. 

Telefon: 06 22 566 321 • 06 22 566 392

I M P R E S S Z U M

Bicske – Martonvásár 
Kiadja  

Profil Infó Bt. Szerkesztőség:   
2060 Bicske, Kossuth L. u . 16. 

Telefon: 06-22/264-000  
Fax: 06-22/565-371  

E-mail: szuper.i@profilinfo.hu 
Felelős szerkesztő: Lukács Róbertné 
Ügyfélszolgálat, hirdetés felvétel:  

06-22/264-000 
Nyomdai előállítás:  

Oláh Nyomdaipari Kft., Budapest 
Terjeszti:  

Profil Infó Bt. terjesztői hálózata
Megjelenik:  

26 000 példányban  
Mány, Csabdi, Bicske, Újbarok, 

Szár, Vértesboglár, Etyek, 
Ercsi, Martonvásár, Vál, Tabajd,  
Alcsútdoboz, Felcsút, Csákvár, 
Tordas, Gyúró, Zsámbék, Páty,  

Herceghalom, Biatorbágy, 
Budaörs és Érd településeken.

Lapzárta:  
kedd 12 óra. 

Internet:  
www.szuperinfo.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!  

A kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok 

valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köte-
les olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 

amelyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból 

keletkező következményeket  
és hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Szerkesztőség:
2060 Bicske, Kossuth L. u. 16.  

Telefon/fax: 06 22 264 000 
E-mail: szuper.i@profilinfo.hu
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A MAGYARMET Finomöntöde K . a több mint 35 éves öntésze  múltjával és  
high-tech 3D proto pusgyártási technológiájával garantálja munkavállalóinak és vevőinek a szakértelmet és a prémium 
minőséget. 
A magas hozzáado  értékű szériagyártása és az intelligens 3D nyomtatási technológiája által a szakma a világ vezető 
precöntödéi közö  tartja számon a céget. Fő vevői bázisa Európában van, de Malajziától az Egyesült Államokig a világ 
minden tájára szállít öntvényeket. 
Családi vállalatként kitűzö  célja, hogy a több mint 200 embert á ogó cégstruktúrában családok generációi találják 
meg számításaikat stabil munkahelyükként vagy a tanulók akár szakmai gyakorlataik biztos bázisaként. 
Gondoskodjon Ön is arról, hogy munkájával hozzájárulhasson vevőink és munkavállalóink elégede ségéhez, tegyük 
együ  az ügyfeleket a magyar(MET) minőség rajongóivá! Csapatunk támogatására képze  és mo vált munkatársakat 
keresünk. Bicskei kiválóan képze  csapatunkat még tovább szeretnénk erősíteni és ehhez azonnali hatállyal lehet, 
hogy épp Önre van szükségünk! 
 

CNC mestertechnológus programozó & gépkezelő 5D marógépen 
 

FELADATOK: 
Az egyedi 3D SLS technológiával nyomtato  proto pus fémöntvények megmunkálása 
A megmunkáláshoz szükséges CNC programok megírása CAD modell vagy rajz alapján 
A nagy értékű 3D nyomtato  proto pus öntvények készre marása 5 tengelyes marógépen  
Szerszámterv, felfogási terv készítése és megvalósítása 
Munkadarab mérése, ellenőrzése a technológiában előírtak alapján 

 

ELVÁRÁSOK: 
CAD/CAM modellezés, kihúzások, forgatások, alapvető építőelemek ismerete és használata 
CNC vezérlésű marógép kezelésében, beállításában, szerszámozásában való jártasság 
Megbízhatóság és önálló munkavégzés: programozás, felszerszámozás, beállás és forgácsolás 
Legalább 5 évnyi termelő cégnél szerze  gyakorlat 
Szakirányú végze ség 
Műszaki érdeklődés valamint példamutató hozzáállás és problémamegoldó képesség 
Jó kézügyesség és türelem a precíz munkafolyamatokhoz 

 

ELŐNY: 
NCT vezérlés ismerete 
ESPRIT CAM szo ver ismerete 
Szimultán 5 tengelyes programozási ismeretek 

 

ÉS AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK: 
100 % magyar kézben lévő családi vállalatként biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó helyi légkört 
biztosítunk. Munkatársaink széleskörű, hosszú távú szakmai képzésben részesülnek és a precíziós öntés különleges 
világát ismerhe k meg. Mindezeken kívül előre kiszámítható, versenyképes javadalmazást kínálunk ebben a 
kiemelkedő munkakörben. 

Felkelte ük érdeklődését? Várjuk jelentkezését! 
Bízunk benne, hogy találkozunk!  

hr@magyarmet.hu 
+36 22 566 321 

 
MAGYARMET Finomöntöde K . 

2060 Bicske, Kanizsai u. 12. www.magyarmet.com 
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A MAGYARMET Finomöntöde Kft bicskei telephelyére keres

100 kilométeres körzetben.
Elvárások:

• Általános iskolai végzettség • Alapfokú számítógép ismeret
•

• Fémipari területen szerzett gyakorlat és targoncás jogosítvány
Amit kínálunk:

• Cafetéria •  Munkaruha
•  

elismert vállalatnál •

Munkavégzés helye: 2060 Bicske, Kanizsai u. 12.

Fényképes önéletrajzokat a hr@magyarmet.hu e-mail címre kérjük küldeni. 
Telefon: 06 22 566 321 • 06 22 566 392

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
felvételt hirdet  
az alábbi munkakörbe

FŐKÖNYVELŐ
Feladatok:

• a Társaság gazdasági-pénzügyi folyamatainak végzése  
 és felügyelete, szükség esetén módosítása,
• a számviteli szabályok szerinti beszámolók  
 elkészítése, felügyelete,
• a Társaság számviteli politikájának naprakészen tartása  
 és betartatása,
• adózási pozíció és tevékenység nyomon követése,  
 adószabályok alkalmazása,
• kapcsolattartás a társcégekkel, bankokkal, könyvvizsgálókkal,
• operatív és stratégiai üzleti tervek készítésében  
 való aktív részvétel,
• önköltség számítás, költségek nyomon követése,
• a könyvelési csoport vezetése, szakmai támogatása,
 magyar szabályoknak megfelelő mérleg és eredmény kimutatás  
 előkészítése, főkönyvi és analitikus könyvelések folyamatos  
 egyeztetése és ellenőrzése.

Elvárások:
• felsőfokú pénzügyi/számviteli végzettség,
• mérlegképes könyvelői képesítés és tapasztalat, az aktuális  
 törvényi szabályozások naprakész ismerete,
• minimum 5 éves szakmai tapasztalat,
• vezetői (elsősorban csoportvezetői) tapasztalat,
• MS Office megbízható gyakorlati alkalmazása,
• jó kommunikációs és együttműködési készség,
• analitikus, komplex gondolkodásmód,
• precíz, proaktív, önálló munkavégzés,
• jogosítvány 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• azonnali munkakezdés

Fényképes önéletrajzokat fizetési igény  
megjelölésével várjuk az  
info@zoldbicske.hu e-mail,  
vagy a 2060 Bicske, Csákvári út 45.  
postacímre.

ETYEKEN és BIATORBÁGYON található Príma áruházba keresünk 

azonnali belépéssel szakképzett és  gyakorlattal rendelkező

HENTES kollégát
Főbb feladatok:

• vásárlók kiszolgálása, tájékoztatása • félsertés,marha bontás 
• termékek minőségének, és frissességének ellenőrzése 
• belső árumozgatás, tárolás • árufeltöltés az általános irányel-
vek, illetve a vezetői utasítások alapján • lejárati idők ellenőrzé-
se • ártáblák, vevőtájékoztató táblák kihelyezése

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• szakmunkásképző, vagy szakirányú végzettség, képesítés 
• megbízhatóság • vásárló orientált beállítottság, rugalmasság 
• egészségügyi alkalmasság • hasonló munkaterületen szerzett 
gyakorlati tapasztalat

Amit kínálunk:
• stabil háttér és folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 
• versenyképes jövedelem • cafetéria

Ha szeretne egy  agilis, jó csapatban velünk együtt dolgozni, 

jelentkezzen önéletrajzzal  az alábbi e-mail címen:

kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-683-5259

Krupp és Társa Kft.

Etyek Nagyközség  
Önkormányzat
pályázatot hirdet

8 órás karbantartói  
munkakörre

A pályázat benyújtási határideje: 
2019. február 15.

A munkakör  
2019. március 1. napjával tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatban  
bővebb információt a www.webetyek.hu  

weboldalon, valamint a  
06/22-353-633/106 melléken szerezhet.

Gilan Trading Kft. 

Páty és Biatorbágy között elhelyezkedő telephelyű, 20 éves  
tapasztalattal rendelkező aszalvány és snack termékeket csomagoló cég 

felvételt hirdet az alábbi munkakörre:

Csomagoló, válogató

Jelentkezni lehet e-mailben: foldes.tibor@gilan.hu 
Tel.: 06 23 555 700/210   06 30 40 52 107

Amit kínálunk:
 – Versenyképes fizetés 
 – Bruttó fizetés felett túlóra  
  és műszakpótlék 
 – Utazási támogatás, saját céges busz
 – Munkaruha biztosítás
 – Biztos munkahely és barátságos  
  munkahelyi légkör

Feladatok:
 –  Kész termékek futószalagról  
  történő levétele, válogatása,  
  dobozolása.

Elvárás: 
 – 8 általános iskolai végzettség
 – Pontos, precíz munkavégzés

Tel.: 06 70 885 8271

8 órás munkarendbe 
keresünk 

1000 Ft órabérért. 
Munkábajárást biztosítjuk!

BUDAÖRSÖN található élelmiszer áruházba keresünk

azonnali belépéssel szakképzett, gyakorlattal rendelkező

PÉNZTÁROS kollégát
Főbb feladatok:

• kasszázás és pénzkezelés • vásárlók kiszolgálása • ártáblák, 
címkék kihelyezése • árufeltöltés az általános irányelvek, illetve 
a vezetői utasítások alapján

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• szakmunkásképző, vagy szakirányú végzettség, képesítés 
• megbízhatóság • vásárló orientált beállítottság, rugalmasság 
• egészségügyi alkalmasság • hasonló munkaterületen szerzett 
gyakorlati tapasztalat

Amit kínálunk:
• stabil háttér és folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 
• versenyképes jövedelem • cafetéria

Ha szeretne velünk együtt dolgozni, 

ÖNÉLETRAJZZAL jelentkezzen az alábbi e-mail címen:

kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-682-2850

Krupp és Társa Kft.
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GAZDAGRÉTEN található élelmiszer áruházba keresünk

azonnali belépéssel szakképzett, gyakorlattal rendelkező

PÉNZTÁROS kollégát
Főbb feladatok:

• kasszázás és pénzkezelés • vásárlók kiszolgálása • ártáblák, 
címkék kihelyezése • árufeltöltés az általános irányelvek, illetve 
a vezetői utasítások alapján

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• szakmunkásképző, vagy szakirányú végzettség, képesítés 
• megbízhatóság • vásárló orientált beállítottság, rugalmasság 
• egészségügyi alkalmasság • hasonló munkaterületen szerzett 
gyakorlati tapasztalat

Amit kínálunk:
• stabil háttér és folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 
• versenyképes jövedelem • cafetéria

Ha szeretne velünk együtt dolgozni, 

ÖNÉLETRAJZZAL jelentkezzen az alábbi e-mail címen:

kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-747-8527

Krupp és Társa Kft.

Redőnyök, reluxák, napellenzők, 
szúnyoghálók szerelése és javítása.

Szerencsés Zoltán 
Tel.: 06 70 36 72 179
www.szeriredony.hu

Villanymotorok tekercselése, 
búvárszivattyúk, keringetők, mágnes tekercsek, 
trafó tekercselés, forgórészek, fűnyírók javítása 

gyorsan, garanciával cégeknek  
és magánszemélyeknek. 

Lőrincz Béla Ráckeresztúr, Kossuth u. 11.  

Tel.: 06 30 855 9916

Malota Szilvia 
Hasított ömlesztett m3. 
Nem kalodás!!! Hasítva!

Bükkfa 1 m×1 m×1,7 m 30 000 Ft/m3, 
Vegyes keményfa 1 m×1 m×1,7 m 30 000 Ft/m3

Száraz tölgy 1 m×1 m×1,7 m 31 000 Ft/m3

06 70 670 2866

A
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I N G A T L A N
VÁLON a belsõ faluban, 2005-ben épült, 
160 nm-es, kétszintes, igényesen kialakí-
tott családi ház, 1200 nm-es telken eladó. 
Irányár: 37,95 M Ft. Tel: 06-70/674-55-53 

ÉPÍTÉSI TANÁCSADÁS. ÉPÍTÉSTER-
VEZÉS. Építés, átalakítás, bõvítés. 
Vállalkozási építmények. Tel.: 06-
20/946-84-99 Lukács Róbert

TABAJDON, 70 nm-es vegyes falazatú, 
összközmûves parasztház, 2500 nm-es 
telken eladó. Irányár: 8,95 M Ft. Tel: 06-
70/674-55-53 

VÁLON összközmûves, körpanorámás 
építési telkek eladók. Irányár: 6,45 M Ft. 
Tel: 06-70/674-55-53

K I A D - B É R E L
ALBÉRLET kiadó Bicske központjában. 
Tel.: 06-20/214-82-42

JÖVEDELEMMEL rendelkezõ egy pár ré-
szére összkomfortos lakrész kiadó Bicskén. 
Tel.: 06-20/323-77-23 

BICSKÉN 2 szobás lakás kiadó. Tel: 06-
30/186-13-31   

O K T A T Á S
NÉMET EGYÉNI intenzív nyelvoktatás alap- 
közép- felsõfokon 50%-os kedvezménnyel. 
Korrepetálás, vizsgára felkészítés. Segítség 
külföldi munkavállalás ügyeiben. Tel.: 06-
30/220-68-20

R É G I S É G
1945 ELÕTTI könyveket, képeslapokat, fotó-
kat, dokumentumokat, tárgyakat vásárol ta-
nárdiplomás gyûjtõ. Tel.: 06-70/222-11-93 

VÁSÁROLNÉK papír-fém pengõt, koronát, 
forintot, kitüntetést stb. Tel.: 06-20/997-
11-53 

LEGMAGASABB áron vásárolok bélyeggyûj-
teményeket,1945 elõtti képeslapokat, papír 
és fémpénzeket Filadiszkont 1064 Budapest 
Vörösmarty u 65 Tel.: 06-20/936-47-57 
Tel.: 06-1/608-53-20

Ü D Ü L É S
AKCIÓS üdülés Hajdúszoboszlón félpanzióval, 
gyógykezeléssel és fürdõbelépõvel 7 nap/6 éj 
-36.490 Ft/fõ. Március 24-ig Tel.: 06-70/547-
46-85 www.cristianapartman.hu 

T Á R S K E R E S Õ
TÁRSKERESÕ utazás 40 túliaknak.. Hosszú 
hétvége Erdély vadregényes tájain. 2019 
02 16 2019 02 19. Részvételi díj: 70 000 Ft 
Jelentkezés: tarsafacebookon@gmail.com 
facebook.com.tars oldal

45 ÉVES férfi  keres egy hölgyet komoly 
kapcsolatra. Tel.: 06-20/231-97-45 

66 ÉVES 175/78 kg nem dohányzó, nem ita-
lozó, XXII kerületi kertes házban élõ erdélyi 
férfi  társnõt keres. Tel.: 06-70/514-84-88

Á L L Á S T  K Í N Á L
PG-Holding Zrt. törökbálinti Outletbe heti 
3 alkalommal takarító kollégát keres. Tel.: 
+ 36 20/779-32-03 

BEUGRÓST keresünk Bicskére a Nemzeti 
Dohányboltba (Italdiszkont). Jelentkezni: 
Bicske, Szt. István u. 40. Ju-Fe Bt

HEGESZTÕ, lakatos munkalehetõség! 
Kiemelt bérezés, folyamatos munka. 
Tel.: 06-70/771-16-54. Bogáncs Viktor. 

PÁTY biatorbágyi munkahelyre keresünk 
raktári dolgozókat kétmûszakos mun-
karendbe. Tel.: 06-30/960-65-47 Pama 
Logisztika Kft. 

TOKODI fuvarozó cég keres C, E kategó-
riával GKI kártyával rendelkezõ gépkocsi-
vezetõt kiemelt bérezéssel, hetelõs mun-
kára nyerges billencsre és önkihordósra. 
Tel.: 06-30/225-19-46

BICSKEI TESCO üzletsoron mûködõ ék-
szerüzletbe hosszútávra keresünk eladó 
munkatársat, szakirányú végzettség, 
tapasztalat elõnyt jelent. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal az eladonak@
gmail.com e-mail címen vagy az üzletben 
ÉK-TÁR Kft.

FELCSÚTI székhelyû Kft. kertészeti 
dolgozót keres Felcsút és vonzáskör-
zetében lévõ díszkertek gondozására 
állandó munkára. Tel.: +36-30/368-
40-31 Plant-Orient 2002 Kft.

A FALUSI BOLT Ker. Kft. felcsúti és szári 
élelmiszer üzletébe szakképzett bolti 
dolgozókat keres. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a 2060 Bicske, Kossuth tér 
8. vagy a falusibolt@falusibolt.hu e-mali 
címen lehet. 

LAKATOST, hegesztõt, fémiparban jártas 
elõkészítõt keresünk zsámbéki munkahe-
lyre. Bérezés megegyezés szerint. E-mail: 
almkft@t-online.hu Tel.: 06-30/960-53-92    

Á L L Á S T  K E R E S
KÖZÉPKORÚ nõ takarítást vállal magán-
személyeknél, válivölgy vonzáskörzetében. 
Tel.: 06-20/910-46-99

V E G Y E S
ELEKTROMOS hulladék, hulladék vas, 
akkumulátor ingyenes elszál l í tása. 
Tel.: 06-30/482-95-90 

MAGAS ÁRON vásárolok régi dunyhákat, pár-
nákat, hagyatékból megmaradt tollakat, antik 
és parasztbútorokat. Tel.: 06-20/554-58-78

GYERMEK kiságy és járóka, apróságok 
eladók. Tel.: 06-30/251-44-42

IPARI ezüst, platina, palládium felvá-
sárlása. Helyszíni kézpénzfi zetéssel. 
Tel.: 06-30/496-64-17

T Û Z I F A

TÛZIFA 25 000 Ft-tól Tel. 06-30/565-
48-46 AA5843493

VEGYES tûzifa 30 000 Ft/m3, 1 m3 
(mxmx1,7), akác 33 000 Ft/erdei m3 
hasítva ömlesztve (nem kalodás), 
száraz tûzifa 31 000 Ft/m3 (mxmx1,7) 
Tel.: 06-70/364-37-05 Kis Róbert AA 
5848207

JANUÁRI akció száraz tûzifa cser, 
tölgy hasítva, ömlesztve. 1 m3 
(mxmxm1,7) 30 000 Ft. Bicske 15 
km-es körzetében 35 000 Ft 1 erdei 
m3 leszállítva. 30 l-es zsákban 
gyújtós kapható 700 Ft/zsák. Tel.: 
06-30/617-20-31 (EUTR: AA5852763) 

TÛZIFA rendelés tölgy, bükk, cser 
(mxmx1,7) ömlesztve, hasítva 32 
500 Ft/m3. Tel.: 06-30/424-86-46 
AA5848207

J Á R M Û
AUTÓBONTÓ autókat vásárol bontásra, 
szállítás és igazolás kiadása ingyenes. 
Tel.: 06-30/946-48-38

KÉSZPÉNZÉRT autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-77-77 

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Díjtalan kiszállással 
a hét minden napján. Kortól, állapottól 
függetlenül. Alis-Stop Kft. Tel.: 06-20/442-
90-02 

RÉGI motorokat, alkatrészeket keresek 
gyûjteménybe. Tel.: 06-30/905-13-06 

ORSZÁGOS autófelvásárlás! Kortól, márkától 
függetlenül, akár mûszaki vizsga nélkül 
is! Hétvégén is! Tel.: 06-20/435-03-83 
Jakab József 

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Díjtalan kiszállással a 
hét minden napján. Kortól, állapottól függet-
lenül. Alis-Stop Kft. Tel.: 06-20/442-90-02 

SIMSONT, Pannóniát, Csepelt, stb. motorke-
rékpárt vásárolnék. Tel.: 06-20/997-11-53

G É P
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, 
CO hegesztõt, mûszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.: 06-70/602-62-29 

Á L L A T
VÁLASZTÁSI malacok eladók! Tabajd Dózsa 
György út. 12 Tel.: 06-22/353-071

GYÖNYÖRÛ fiatal anyanyulak eladók. 
Tel.: 06-20/934-13-11 

NYULAK eladók! Tel.: 06-30/567-04-68

TABAJDON hízók eladók 450 Ft/kg. 
Tel.: 06-30/950-94-96

HÍZÓ 200 kg eladó. Tel.: 06-30/916-10-84

NYULAK eladók (anya + kicsik) Tel.:06-
20/261-74-74, 06-22/252-543

SZILVESZTERI malac, 2 db érett fajtatiszta 
mangalica, 2 db nagysúlyú 4 sonkás Pietrin 
kese, valamint 20 q kukorica eladó Válon. 
Tel: 06-22/353-459, 06-30/497-83-10 
Fridrich 

HÍZÓK eladók 180-200 Kg között i . 
Tel.: 06-23/319-427 

ELTŰNT DECEMBER 17-én BICSKÉN EGY 
JAPÁN AKITA VÖRÖS FEHÉR KUTYA. SZE-
RETNÉNK VISSZAKAPNI, HA VALAKI TUD 
RÓLA KÉREM ÉRTESÍTSEN! Tel.: 06-22/262-
451, 06-30/684-11-38 NYOMRAVEZETÕNEK 
JUTALOM!

ANYADISZNÓ vágásra eladó! Tel.: 06-
70/268-45-35

HÍZÓK eladók. Tel.:06-30/868-22-11

MALACOK eladók. Tel.: 14 óra után 06-
22/613-618

G Y Ü M Ö L C S

ALMA kapható Vál Kossuth utcában 
Golden 80 Ft/kg, Jonika, Jona-
gold150 Ft/kg Tel.: 06-30/536-15-46, 
06-30/981-07-70

T E R M É N Y
KUKORICA eladó 50 Ft/kg! Tel.: 06-20/477-
17-57 

KUKORICA 55 Ft/kg Tel.: 06-70/509-29-29

KISBÁLÁS lucerna eladó. Kiszállítás 
megoldható Bicske környékén. Tel.: 06-
70/633-01-93

S Z O L G Á L T A T Á S

MOBILTELEFON- Számítógép/laptop 
Szaküzlet és Szerviz. Bicske, Kossuth 
L. utca 5. Tel.: 06-20/919-77-56 

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás. Tel.: 06-30/952-
50-19 Bolba.

VESZÉLYES fák kivágása ágda-
rálással ,  faápolás,  kaszálás. 
Tel.: 06-30/400-19-55

HÛTÕGÉPEK, mosógépek, bojlerek 
javítása, karbantartása, alkatrész 
árusítás. Bicske, Szent István u. 50. 
Tel.: 06-70/601-52-02, 06-22/262-
875, 06-30/949-53-92 Kelemen 
Zoltán háztartási gépszerelõ.

ÜVEGEZÉS KÉPKERETEZÉS! Szõke 
Sándor, Bicske, Vajda J. u. 44. 
Tel.: 06-20/338-95-59

DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül! 
Tel.: 06-20/978-66-14 

KOSARAS autóval favágást, gallyazást 
vállalok. Tel.: 06-20/230-24-77

ÁRUSZÁLLÍTÁS-KÖLTÖZTETÉS gyor-
san, megbízhatóan. Tel.: 06-30/924-
33-86 

ÁCS-, TETÕFEDÕ-, bádogos munkát vállalok 
javítást is. Tel: 06-30/280-14-11

AUTÓS ISKOLA MICRA (nytsz.: 11-
0131-05) Ügyfélfogadás: Bicske Kis-
faludy út 60. csütörtök 16.15-17.45 
között www.micraati.hu

FAKIVÁGÁST, gallyazást, darabolást 
vállalok. Tel.: 06-30/852-35-56 

BÚTORSZÁLLÍTÁS, költöztetés! Meg-
bízható, pontos, gyors, precíz munkaerõ 
kedvezõ árfekvésben. Benke János 06-
20/973-83-44

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával. Tel.: 06-70/233-06-73.

FÛKASZÁLÁS egész évben Tel.: 06-70/504-
52-93 

KÖNYVELÉS, bevallás készítés Kaszás Anna 
Bicske Tel.: +36-30/307-41-89

Jelentkezni lehet: soskut@fruhwald.hu  

 munkakörbe keresünk  
 

 
 

GAZDAGRÉTEN található Príma áruházunkba keresünk 

azonnali belépéssel szakképzett, gyakorlattal rendelkező

CSEMEGE PULTOS ELADÓ kollégákat
Főbb feladatok:

• csemege és sajt áru mérése és kiszolgálása • vásárlók 
tájékoztatása • termékek minőségének, és frissességének el-
lenőrzése • árufeltöltés az általános irányelvek, illetve a vezetői 
utasítások alapján • lejárati idők ellenőrzése • ártáblák, vevő 
tájékoztató táblák kihelyezése

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• szakmunkásképző, vagy szakirányú végzettség, képesítés 
• megbízhatóság • vásárló orientált beállítottság, rugalmasság 
• egészségügyi alkalmasság • hasonló munkaterületen szerzett 
gyakorlati tapasztalat

Amit kínálunk:
• stabil háttér és folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 
• versenyképes jövedelem • cafetéria

Ha szeretne egy agilis, jó csapatban velünk együtt 
dolgozni, jelentkezzen önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:

kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-747-8527
Krupp és Társa Kft.
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ZSÁMBÉKON található élelmiszer áruházba keresünk 

azonnali belépéssel szakképzett, gyakorlattal rendelkező

PÉNZTÁROS valamint 

ÁRUFELTÖLTŐ kollégát
Főbb feladatok:

• kasszázás és pénzkezelés • vásárlók kiszolgálása • ártáblák, 
címkék kihelyezése • árufeltöltés az általános irányelvek, illetve 
a vezetői utasítások alapján

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• szakmunkásképző, vagy szakirányú végzettség, képesítés 
• megbízhatóság • vásárló orientált beállítottság, rugalmasság 
• egészségügyi alkalmasság • hasonló munkaterületen szerzett 
gyakorlati tapasztalat

Amit kínálunk:
• stabil háttér és folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 
• 2019 versenyképes jövedelem • cafetéria

Ha szeretne velünk együtt dolgozni, 
ÖNÉLETRAJZZAL jelentkezzen az alábbi e-mail címen:
kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-647-8055

Krupp és Társa Kft.

ETYEKEN és BIATORBÁGYON található élelmiszer áruházba 

keresünk azonnali belépéssel szakképzett, gyakorlattal rendelkező

PÉNZTÁROS kollégát
Főbb feladatok:

• kasszázás és pénzkezelés • vásárlók kiszolgálása • ártáblák, 
címkék kihelyezése • árufeltöltés az általános irányelvek, illetve 
a vezetői utasítások alapján

Az állásokhoz tartozó elvárások:
• szakmunkásképző, vagy szakirányú végzettség, képesítés 
• megbízhatóság • vásárló orientált beállítottság, rugalmasság 
• egészségügyi alkalmasság • hasonló munkaterületen szerzett 
gyakorlati tapasztalat

Amit kínálunk:
• stabil háttér és folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 
• versenyképes jövedelem • cafetéria

Ha szeretne velünk együtt dolgozni, 

ÖNÉLETRAJZZAL jelentkezzen az alábbi e-mail címen:

kis.tibor@krupptsa.hu vagy telefonon a 06-30-747-8527

Krupp és Társa Kft.

Jelentkezni lehet: soskut@fruhwald.hu  

 munkakörbe keresünk  
 

 
 

 

TAPASZTALT AUTÓBUSZVEZETŐKÉNT váltásban gondolkodsz, vagy SZERETNÉL 
BEUGRÓS/ MÁSODÁLLÁSÚ SOFŐRKÉNT TISZTES KERESETRE SZERT TENNI?

NYUGDÍJAS ÉVEIDET AKTÍVAN TÖLTENÉD?
ESETLEG MOST KEZDED A SZAKMÁT és vonz a nagyvárosi közlekedés világa?

TÉGED VÁRUNK!
Feltételek: - D kategóriás jogosítvány +PAV I. vagy PAV II. engedély, GKI kártya

„NE MALMOZZ, BUSZOZZ”
GONDOLKODJ NAGYBAN, VEZESS 
CSÚCSKATEGÓRIÁS AUTÓBUSZOKAT
LEGYÉL TE IS A VT ARRIVA KFT. MEGBECSÜLT TAGJA INGYENES 

AUTÓBUSZVEZETŐ 
KÉPZÉS BUDAPESTEN

„B” VAGY „C” kategóriáról, álláslehetőséggel a 
tanfolyam elvégzését követően, kiemelt bérezéssel
JELENTKEZZ AMENNYIBEN:
 - elmúltál 21 éves ÉS 
- „B” VAGY „C” kategóriás jogosítványod legalább 2 éves

24
95

42

VIDÉKIEKNEK INGYENES SZÁLLÁS BIZTOSÍTOTT

SZÜKSÉG ESETÉN INGYENES 
GKI KÉPZÉST BIZTOSÍTUNK.

JELENTKEZÉS: fekete.nikolett@pannonjob.hu
VAGY +36203299522

Iharos Kft. felvesz

2-3 FŐ KEGYELETI MUNKÁST,
TEMETKEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.
Bérezés megállapodás szerint. B kategóriás jogosítány előny. 

Komplett brigádot is átveszünk. 

Jelenkezni lehet Bicske, Prohászka u. 17.  
vagy Biatorbágy, Ország u. 21 szám alatt. 

Tel.: 06 30 9315 653

RUHÁZATI ELADÓT

ruházati 
üzletébe

keres.
Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett) 

 A munkába járás költségét támogatjuk.

Fényképes önéletrajzokat 
 a hr@hadakft.hu e-mail címen várunk.

• ÉTTERMI FELSZOLGÁLÓ 
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• TAKARÍTÓ pozíciókba

 (munkába járás, személyzeti étkezés).

Keresünk még

• SALES MUNKATÁRSAT
 (munkába járás, személyzeti étkezés).

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a  
job@abacus.hu e-mail címen lehet!

További információ a 06 23 532 360-as telefonszámon!

A herceghalmi  
Abacus Business & Wellness Hotel****  

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

Á L L Á S L E H E T Ő S É G !

Versenyképes jövedelem!

A jan. és febr. 
VÉRADÁSOK

IDŐPONTJAI:

Felcsút 
Falu Ház

január 29. (kedd) 
16.00-18.30

Vértesacsa 
Általános Isk.

február 4. (hétfő) 
16.00-18.00

Vál 
Önkormányzat

február 6. (szerda) 
15.00-18.00
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RONCSAUTÓ FELVÁSÁRLÁS!
Karambolos, totálkáros  

személy- és tehergépkocsik vétele!
Forgalomból kivonás, bontási igazolással!

Mindenféle bontott alkatrész 
árusítás. Opel, Wolksvagen  

kiemelt típusok.

Tel.: 06 30 201 0185,  
06 30 933-7009, 06 23 388 205

E-mail: postmaster@autobonto.t-online.hu
Stáhl Kft.  
Tárnok, Dózsa Gy. u. 1/J.

hirdetésfelvétel  
Biatorbágyon 

előzetes egyeztetés 
alapján!

06 20 288 9665

 

Agro-Felcsút Kft.
Telefon: 06 20 284 9076
Cím: 8086 Felcsút, Fő u. 1. 

E-mail: kozpont@agro-felcsut.hu

Műszaki kereskedés  
nyílt az Agro-Felcsút Kft.-nél

A  

környék legnagyobb  

raktárkészletével  

várjuk kedves  

vásárlóinkat!

 Agrrrrrrrgrrrrrrg oooooooooooooooooooo FeFeFeFeFeFeFeFFFeFFFelclclclc

Nyitási akcióink:

ARISTON WMSD  
723B EU mosógép 83.000 Ft

SAMSUNG  
WW60J3083LW 

mosógép 
83.000 Ft

GORENJE K 57220 AW 94.000 Ft
CANDY CFU 145 E  
fagyasztószekrény 49.000 Ft

Ingyenes kiszállítással 

25 km-es körzetben!

Köszönetet szeretnénk 
mondani mindazoknak, akik

TODROVICS TIBORNÉ
sírjánál virágot helyeztek el 
és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

06 34 719 021
06 30 270 269333333333

Minden megrendelőnek A J Á N D É K !

SZÉN 
(DIÓ, DARA)

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk Önt
a Bicskei „Kővágó Antal” Kertbarát kör  

2019. évi 

Farsangi  
disznótoros vacsorájára

2019. február 15-én  
pénteken 17.00 órai kezdettel

 a bicskei Batthyány Kastély Éttermébe.

A disznótoros vacsorán májas hurka, véres hurka, sült kolbász, 
hagymás burgonyaköret, savanyúság kerül felszolgálásra.  
A további fogyasztásról – ital, sütemény –, batyus jelleggel a 
vendégek gondoskodnak. A vacsora önköltségi ára 2200 Ft/fő.

Hívjuk a kertbarátok barátait és asztaltársaságát!

Zene 
17.00–24.00 óráig

 

 A farsang alkalmából jelmezben  
javasoljuk a részvételt a bevállalósoknak.

Jelentkezés Berta Pálné   
(06 20 529 5484)

Szeretettel várja Önöket a Kertbarát Kör vezetősége! 

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet, és fogyassz magyar terméket.”
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