
ÉRD, BUDAÖRS, BICSKE, MARTONVÁSÁR KÖRZETEI 2019. február 7.,  XXIX/6.

Épületgépészeti szerelvény, fürdőszoba felszerelés és vasáru kereskedelem

ÕKonténerhálók 
   ÕLaposvasak 
      ÕSzögvasak 
         ÕKöracélok 
            ÕZártszelvények 
               ÕLemezek 
                  ÕSíkhálók

É

Arany ékszerek –35%
Ezüst ékszerek –60%

Törtarany és törtezüst felvásárlás!
Üzlet címe: 2060 Bicske, Kossuth u. 5.

Bartók Kft. Bicske 
Tatai út 1. • 06 22 350 902
BBBBB
TTTTTTT
B tók Kft Bi kB tók Kfft Bi kBBBBB

WOOD O2 fabrikett

10 kg-os kiszerelésben

FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM 
Egészségpénztárakkal szerződött partner

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

Szabó Imre fogtechnikus

Sitt-, lom- és  
hulladékszállítás, 
gépi földmunka. 

KONTÉNER
rendelés

06 70 635 7189

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

24
59

12

Bicske, Batthyány u. 51. • 06 20 424 1024

KRISZTINA BÚTORBOLT

Akciós franciaágyak 
már 62.200 Ft-tól  

a készlet erejéig    

Házhozszállítás!
Az árak a készlet erejéig érvényesek, 

a képek illusztrációk!

Ak ió f i á kAAk ióó f i á k

Tel./fax: 06 22 262 098 • krisztinabutorbolt@gmail.com

U t a l v á n y  e l f o g a d ó h e l y e k !
Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

Konyhagarnitúra már 
68 000 Ft-tól

Justyna kanapé 
146 700 Ft

Bicske, Tatai út 58. Tel.: 06 20 421 6990, • 06 70 946 5564

ÓRIÁSI ÉLELMISZER VÁLASZTÉK A KERTVÁROSI ABC-BEN!

Randevú Cukrászda
2060 Bicske, Kossuth u. 8.  

Tel.: 06 22 350 158 • 06 20 971 4025

A HELY, AHOL TALÁLKOZHAT A SÜTEMÉNYEK EREDETI ÍZÉVEL!

Facebook: Randevú Cukrászda Bicske

Február 14. (csütörtök) 
Valentin nap

Kedveskedjen szeretteinek  
Valentin napi szívtortával, 

süteménnyel,  
finomságokkal!

Egyedi megrendelések, különleges kívánságok, 
állandó friss választék, hazai ízek!

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 ÖLTÖNYVÁSÁR!!!

–30%, –40%, –50%
Az akció a készlet erejéig érvényes!

ÖLTÖNYÖK NAGY  
VÁLASZTÉKBAN, TÖBB 

SZÍNBEN 24 990 Ft
Téli akciónk is folytatódik!

Álláshirdetéseink 
a 3., 4. 

és 5 oldalon!
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KikapcsolóKikapcsoló „Az evés olyan, mint a bevásárlás: minél tovább maradunk 
a boltban, annál többet vásárolunk. Azaz, minél tovább 

maradunk az asztalnál, annál többet eszünk.”

10 dolog, amit biztosan 
nem tudtál a kutyákról

A KUTYA AGYÁBAN LÉVŐ 
SZAGLÁSKÖZPONT NEGYVENSZER

NAGYOBB, MINT AZ EMBEREKÉ
A kutyák szaglásukra támaszkodva értelmezik a világot, 

akárcsak mi a látásunkkal. Talán nehéz lehet megérteni, de 

a kutyád ugyanúgy felfogja azokat az információkat, amik 

téged is érnek nap mint nap. Mikor egy szimatoló kutyát 

látsz, az teljesen olyan, mintha egy ember körbenézne. Ezt 

pedig leginkább azért teszik, hogy megismerjék a környe-

zetüket, ezért szimatol kevesebbet egy kutya a saját ottho-

nában és többet, ha új helyre viszik. A kutyák agya arra lett 

specializálódva, hogy felismerje a szagokat, így már meg 

sem lepődünk azon a tényen, hogy a kutya szaglásközpont-

ja negyvenszer akkora (!), mint a miénk. 

RECEPT

Vörösboros almával töltött  
göngyölt csirkemell

Hozzávalók:
• 4 db nagyobb káposztalevél • 3 dkg laktózmentes vaj

• 1 db alma • őrölt fahéj • bio narancshéj • őrölt szegfűszeg

• nádcukor • 1/2 dl vörös bor • 3 ek gluténmentes zabpehely

• 40 dkg csirkemell filé • só • olíva olaj • 1 db tojás

• 2 ek laktózmentes tejszín

Elkészítés:
A káposzta leveleket sós, forrásban lévő vízbe tesszük, néhány perc 

alatt megpároljuk, majd lecsepegtetjük és félre tesszük. Serpenyő-

ben felhevítjük a vajat és hozzáadjuk a megtisztított, apróra vágott 

almát, fahéjjal, reszelt narancshéjjal, szegfűszeggel fűszerezzük, éde-

sítjük cukorral és felöntjük a vörösborral. Forralás után beleszórjuk 

a gluténmentes zabpelyhet, lassan összeforraljuk. A csirkemelleket 

kiklopfoljuk, sózzuk és forrázott káposztalevélre fektetjük. Egy csík 

almás tölteléket helyezünk rá és feltekerjük a káposztával együtt. 

Olajozott tepsibe helyezzük és bekenjük a felvert tojásos tejszínnel. 

Alma, narancs és burgonya gerezdekkel együtt lefedve 190 fokon 30 

percig sütjük, majd fedő nélkül 200 fokon kb. 20 perc alatt készre 

sütjük. Ha szükséges pici vizet öntünk alá.

RECEPT

Gin tonikos fogas céklával
Hozzávalók:

• 10 szem borókabogyó • 1 dl gin tonik • 200 g fogasfilé

• 2 cl olívaolaj • 2 cl citromlé • 0,5 cl balzsamecet

• 2 dl zöldségalaplé • 120 g sima, 200 g színes cékla

• durva szemű tengeri só

Elkészítése:
A fogasfilét 20 százalékos sóoldatba (8 dl vízhez 20 dkg 

só) teszem két órára. Utána jeges vízben kiáztatom, hogy 

ne legyen durván sós az íze és felszeletelem. A tonikot és a 

citrom levét a borókabogyóval durvára turmixolom és hoz-

záteszem az olívaolajat. Ebbe a marinádba teszem a felsze-

letelt fogasfilét egy napra. A különféle színű céklákat hé-

jukban 180 fokos sütőben, fóliában puhára sütöm kb 40-50 

perc alatt. Meghámozom és felszeletelem. A bordó céklát 

krémesre turmixolom zöldségalaplével és balzsamecettel. 

A színes céklákat ízesítem citromlével és olívaolajjal. A kész 

alapanyagokat tányérra rendezem pár zöld salátalevéllel, il-

letve savanyított borókabogyóval.

TUDTA-E... 

…hogy noha számos verzió léte-

zik a Valentin-nap eredetéről, de 

egészen Kr. e. 270-ig, Claudius 

császár uralkodásáig nyúlik visz-

sza az egyik. A császár ellenezte, 

hogy katonái megházasodjanak, 

mert szentül hitte, hogy a férfiak 

jobban teljesítenek a háborúban, 

ha egyedülállóak. Ennek ellenére 

Bálint püspök titokban számos 

párt összeadott. Büntetése be-

börtönzés volt, majd február 14-

én kivégezték.

…hogy itthon kevésbé elterjedt, 

de más országokban gyakor-

ta használnak egy X-et a puszi 

vagy csók kifejezéseként. En-

nek eredete a középkorra tehe-

tő, ugyanis az analfabéták egy 

X-szel írták alá a nevüket, egy 

tanú jelenlétében, akit ezután 

meg is csókoltak, nyomatéko-

sítva őszinteségüket.

…hogy a középkorban élő lányok 

hittek abban, hogy egyes bizarr 

ételek elfogyasztása február 14-

én elősegíti őket férjük megtalá-

lásában. Szintén hagyomány volt 

azokban az időkben, hogy fiúk és 

lányok bedobták a nevüket egy 

nagy tálba, és kihúzták egymás ne-

vét, megjósolva, hogy ki kivel fog 

egybekelni. Arról nincs információ, 

hogy mi történt abban az esetben, 

ha nem egymást húzták a felek.

…hogy az 1800-as években az or-

vosok csokoládéfogyasztást ja-

vasoltak szerelmi bánat ellen. 

Azt állították, hogy elűzi a szív 

fájdalmát, ebben pedig mi, nők, 

azóta is hiszünk.

A I R U É

K U A T É R

T R I B A

U M K B

É M B

R T M K

M B T K R U

I K U R T
Szerkesztette: Kurusa J.

SUDOKU Megfejtés a vízszintes szürke sorban olvasható meghatározás

4. heti számunk megfejtése: KARÁCSONY
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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

ÖNTÖDEI OPERÁTORT.
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

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.

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.”

Kizárólag exportra gyártó gépipari cég

Technocar-MC 2003 Kft.
jelentkezőket vár az alábbi,  

könnyen betanulható munkakörökbe:

• szerelő • csomagoló 
• ipari festő

Jelentkezés: 
E-mailben ifranko@technocar.hu, vagy  

a 22/261-063 (17-es mellék) telefonszámon,  
vagy személyesen  

Bicske, Kanizsai u. 12. szám alatt!

ÁRUELLENŐRT, 
KOMISSIÓZÓT

 keres biatorbágyi  
élelmiszeripari központ  

1 műszakos, 8 órás  
munkarendbe. 

Felvételi interjú: 
2019. 02.13. szerda, 

13.00 óra, Biatorbágy, 
Művelődési Központ, 

Baross Gábor u. 1. 

Érdeklődni: 
06(70)342-1653

FARSANGI-NŐNAPI BÁL

Tombola  

értékes nyereményekkel! 7990 Ft/fő

MdnaltsaG 1
merettÉ,letoH sé

Konferenciaközpont

SVÉDASZTALOS VACSORA,  
KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁSSAL 

Zenét a székely Samu & Rice zenekar szolgáltatja

 Asztalfoglalás: 06 30 512 4144

MÁRCIUS 9. SZOMBAT MdnaltsaG 1
merettÉ,letoH sé

Konferenciaközpont

Hirdetésfelvétel:
2060 Bicske, Kossuth L. u. 16. • Telefon/fax: 06 22 264 000 • E-mail: szuper.i@profilinfo.hu
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Daejung Hungary Kft. folyamatosan
bővülő gyárába munkatársakat keres:
OPERÁTOR és MINŐSÉGELLENŐR

akár azonnali munkakezdéssel pátyi telephelyére.

Ingyenes céges buszjárat
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

AMIT AJÁNLUNK:
-hosszú távú, stabil munkalehetőség

-fejlődési lehetőség
-tiszta, rendezett munkakörnyezet

-versenyképes alapbér, műszakpótlék, bónuszok

Jelentkezni a következő telefonszámon
vagy e-mail címen lehet: +36-30-194-0239

vagy fruzsina.kovacs@daejung.hu

munkakörbe 3 műszakba betanított könnyű, fizikai munkára

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

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 
határozatlan idejű közalkalmazotti foglalkoztatással, 

munkatársakat keres 
ápoló, betegszállító, adminisztrátor, CT szakasszisztens, 

műtőssegéd, aneszteziológiai szakasszisztens, szociális munkás, 
epidemiológiai szakápoló munkakörökbe.

Juttatások:  kedvezményes térítési díj ellenében étkezés, 
útiköltség térítés, nővérszállón való elhelyezés.

Ezen felül kiemelt helyeken:
Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítések!

Versenyképes jövedelem!
Érdeklődni: Vörösmarty Attila,

06-70/508-7681 • vorosmarty.a@koranyi.hu

• KONYHAI KISEGÍTŐ  
• TAKARÍTÓ • SZOBALÁNY 

POZÍCIÓKBA.
 (165-175 ezer Ft-tól + munkábajárás + 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:

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

A felcsúti benzinkúthoz 
KÚTKEZELŐT felveszünk. 

Munkaidő 2 nap műszak, 4 nap szabad. 
Kereskedelmi és pénzkezelési  

gyakorlat szükséges.  

06 20 945 8346 
Hungaro Petrol Kft.

Az S-Metal Line Kft. 
FÉMMEGMUNKÁLÁSBAN 

JÁRTAS DOLGOZÓKAT 

06-30-985-4546

Miért jött el az előző munkahelyéről?Miért jött el az előző munkahelyéről?
Nem szoktuk szeretni ezt a kérdést állá-
sinterjún, idegesítő, olyan, mintha a ku-
darcainkat kellene újra élnünk.

Ha ez nem rutin kérdés, és a kérdező egy-
általán tudja, mi az értelme, akkor vi-
szont nagyon jó kérdés – és álláskeresői 
szempontból is sok lehetőség van benne. 
Amikor nekem volt feladatom a kiválasz-
tás, ennyire direktben sosem kérdeztem 
rá, mert tudom, hogy mindenkit zavar ez 
a kérdés, de én is meg akartam tudni be-
lőle, amire kitalálták. Mi az a probléma, 
amire az álláskereső már inkább otthagy-
ja a céget? Vagy milyen hibát követett el, 
aminek a vége elbocsátás? Felmérésekből 
tudjuk, hogy a munkaviszonyok végét 
70-80%-ban személyes ellentétek moti-
válják, de az mindig ered valahonnan. 
A sima unszimpátia a legritkább, inkább 
érdekellentét, szakmai vita, ami majd sze-
mélyes ellentétté válik – hacsak nem egy 
jól kivitelezett mobbing áldozata az illető, 
de ezzel a kérdéssel erre is fény derülhet.
Amikor ezt a kérdést olyan ember teszi 
fel, akinek ezzel racionális célja van, a 

válaszokat is racionálisan fogja értékel-
ni. Állásinterjú-stratégia kialakításakor 
csak arra készülhetünk, hogy a kérdező-
nek racionális céljai vannak. Tehát a vá-
laszokat is úgy építjük fel. A válaszból ki 
kell derülnie, hogy mi az, ami téged már 
távozásra késztet, mi az a pont, amikor 
betelik a pohár. Ha mindenhol hasonló az 
indokod, akkor az egy újabb kérdést vethet 
fel. A lényege az ilyen témájú kérdezőskö-
désnek az, hogy kiderítse, mennyi ideig 
bírod egy helyen általában, mi vezet oda, 
hogy már nem vagy elégedett. Mintákat 
keres, és ha talál, és tudja, hogy nála ilyen 
gondod nem lesz, akkor te megfelelő em-
ber leszel, úgymond „illeszkedsz majd a 
csapatba”. Tipikus felmondási okok, ami-
ket nekem őszintén el mer mondani egy 
álláskereső, és amikre ki kell találni a 
„tálalást” és/vagy azt, hogyan ne kerül-
jön újra ilyen helyzetbe:

1. Túlterhelték feladatokkal, nem bírta

Egy „mezei” döntéshozónak az jön le eb-
ből, hogy nem bírja a kemény munkát, 

nem választom! Az én nézőpontomból 
ez azt jelenti, hogy nem tud nemet mon-
dani, valamiféle megfelelési vagy egyéb 
belső(!) kényszerből hagyja magát túl-
terhelni. Ráadásul ez általában lelkiis-
meretes, okos emberek problémája, akik 
azt akarják, hogy jól menjenek a dolgok, 
ezért hoznak áldozatot – teljesen felesle-
gesen. A tálalás tehát itt inkább lehet az, 
hogy a cégben a munkakörök nem voltak 
megfelelően megszervezve, és ez ennyi 
idő után kaotikussá tette a munkáját. Le-
het példát is hozni, de csak olyat, amiből 
nem derül ki üzleti titok. Így már a „me-
zei” döntéshozó is láthatja, hogy tanult 
a dologból, mi több ismer olyan munka-
szervezési hibákat, amit, ha nem követ el 
újra, hatékony lesz – és így az ő részlege/
cége is, ahová felveszi. Aztán persze meg 
kell tanulnod nemet mondani, priorizálni, 
elengedni ügyeket.

2. Nem volt már elég a fi zetés

Ez egy racionális indok, értjük. Néha 
az infl ációkövető fi zetésemelés mellett 

elmegy a piac, már jóval többet ér az a fajta 
munka a piacon, mint amit te kapsz. Kér-
tél-e fi zetésemelést? Ha igen, miért nem 
kaptál, ha nem, miért nem kértél? Ezek 
az én kérdéseim, a munkáltatót is hason-
ló dolog fogja érdekelni: szólsz-e, ha ba-
jod van, vagy egyszer csak felmondasz…

3. Nem volt előrelépési lehetőség

Ezt is elég könnyű megérteni, de… kis 
cégben nem nagyon szokott lenni, na-
gyobb cégben inkább van belső váltásra 
is lehetőség. Volt-e? Próbálta-e? Mi szá-
mít nálad előrelépésnek? Egy szakmai 
képzéssor biztosítása, egy kinevezés, egy 
egyéni projekt vagy az, ha egy beosztottat 
rendelnek melléd?

Összefoglalva: ha értjük, miért teszik fel 
ezt a kérdést, előnyünkre fordíthatjuk, 
és arra is használhatjuk, hogy számunk-
ra megfelelő munkahelyre kerüljünk, 
ahol hosszú távon jól érezzük magunkat.

www.cvonline.hu

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo



6 2019. február 7.

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
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A MAGYARMET Finomöntöde Kft bicskei telephelyére keres 

Feladatok:

 

 

 
 

I N G A T L A N
ALCSÚTDOBOZ központjában családi 
ház eladó vagy kiadó gazdálkodásra 
alkalmas területtel, épületekkel. Tel.: 
06-20/367-36-31   

FIGYELEM CSOK-osok! Bicskén ösz-
szközmûves építési telek eladó. Tel.: 
06-20/975-53-79   

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

SÜRGÕSEN keresek Bicskén, Felcsúton, 
Alcsútdobozon családi házakat, telkeket. 
Tel.:06-70/360-00-69

ZSÁMBÉK központjában 4 szobás fel-
újított családi ház eladó. IÁ: 39.9 M Ft. 
Tel.:06-70/360-00-69

BICSKÉN, a Móricz Zs. utcában 2 szo-
bás családi ház eladó. IÁ. 14,5 M Ft. 
Tel.: 70/360-00-69

ÚJBARKON új építésû 230 nm családi 
ház kiadó. 2 havi kaució és 1 havi bérleti 
díj letétele szükséges. 320.000 Ft/hó 
Tel.:06-70/360-00-69

ÚJBARKON 6013 nm belterületi épí-
tési telek eladó. IÁ. 10.5 M Ft. Tel.:06-
70/360-00-69

ÓBARKON 4,8 ha-os külterületi zártkerti 
besorolású telek eladó. IÁ: 29.9M Ft. 
Tel.:06-70/360-00-69

BIATORBÁGYON, a Szily Kálmán utca 6. 
szám alatt pinceszinti, 14m2 alapterületû 
zárt tárolóhely eladó. Bõvebb infó és 
érdeklõdni: Tel.:06-30/943-46-16

ELADÓ építési telek Bicskén 900 nm, 
belterület, villany telken, iá.: 1,5 M 
Tel.:06-30/253-50-56

K I A D - B É R E L
JÖVEDELEMMEL rendelkezõ egy pár 
részére összkomfortos lakrész kiadó 
Bicskén. Tel.: 06-20/323-77-23

BICSKÉN 0,5 HA egyes függönyművelésű 
szőlő 2019 évre művelésre kiadó, termés 
50%-ért. Tel.:06-20/993-94-51  

LAKÁS kiadó Bicskén. Tel.: 06-
20/932-06-35

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

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

KINCSEKET vásárolok pincétõl a 
padlásig készpénzért Bicskén és 
környékén! Tel.: 06-70/571-72-01 

T Á R S K E R E S Õ

64 ÉVES nyugdíjas férfi  vagyok. Keresem 
50-60 közötti nem dohányzó, mûvészet-
kedvelõ hölgy ismeretségét. Reményke-
dem... jeligére a szerkesztõségbe Bicske 
Kossuth u. 16.   

TÁRSKERESÕ utazás 40 túliaknak.Hosz-
szú hétvége Erdély vadregényes tájain. 
2019 02 16 2019 02 19. Részvételi díj: 70 
000 Ft Jelentkezés: tarsafacebookon@
gmail.com facebook.com.tars oldal.

Á L L Á S T  K Í N Á L

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

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

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

FELCSÚTI székhelyû Kft. kerté-
szeti dolgozót keres Felcsút és 
vonzáskörzetében lévõ díszkertek 
gondozására állandó munkára. 
Tel.: +36-30/368-40-31 Plant-Ori-
ent 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.   

Az INTERAT Zrt. az alábbi pozíciókba 
keres új munkatársakat: – mezõgazda-
sági gépszerelõ – mezõgazdasági gép 
értékesítõ – gumiszerelõ – autószerelõ. 
Legyen sikeres csapunk tagja! Verseny-
képes fi zetés, családias munkakörnyezet. 
Önéletrajzát a felfoldi.andrea@suzuki-in-
terat.hu email címen várjuk

ÁCS-tetõfedõ és bádogos munkában 
jártas kollégát keresünk Biatorbágyra. 
Elérhetõségünk:Tel.:06-30/202-17-92 
Colormetál-Lux Kft

TAKARÍTÓNÕI állásra (4 órában délutáni) 
irodatakarításra alkalmazottat felve-
szünk. Tel.: 06-30/280-74-09

KÕMÛVES szakmunkásokat és 
vasbetonszerelõ szakmunkásokat 
keresünk hosszú távra budapesti 
és dunántúli munkaterületre. 
Kiemelt bérezés. Tel.:06-30/290-
85-17 Capsuler Specialty Kft. 

A DUNAMAG Kft. termelõ partnereket 
(õstermelõket) keres fólia alatti paprika-
mag termesztésre, májusi ültetéssel. Ha 
érdekli Önt a lehetõség, kérjük adja meg a 
telefonszámát, hogy egyeztetni tudjunk a 
részletekrõl. Jelentkezni lehet e-mailben: 
dunamagkft@freemail.hu vagy telefonon: 
Turza Pál Tel.: 06-30/ 567-85-45

NYUGDÍJAS munkalehetõségek Török-
bálinton, 4-6 órában. Takarítás és kony-
hai munka. Tel.: 06-20/396-28-97 vagy 
06-20/396-28-69. Északi Szomszédok 
Nyugdíjas Szövetkezet, 1134 Budapest, 
Kassák Lajos u. 50.   

FÉMIPARI szakmunkásokat és betanított 
munkásokat keresünk bõvítés céljából. 
S-Metal Line Kft. Tel.:06-30/985-45-46

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 üzlet-
ben. ÉK-TÁR Kft.   

V E G Y E S

ELEKTROMOS hulladék, hulladék vas, 
akkumulátor ingyenes elszállítása. 
Tel.: 06-30/482-95-90 

MAGAS ÁRON vásárolok régi dunyhá-
kat, párnákat, hagyatékból megmaradt 
tollakat, antik és parasztbútorokat. 
Tel.: 06-20/554-58-78 

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

C-24-ES cirkó kazán, újszerû állapotban 
eladó 60 000 Ft. Tel.:06-23/311-848

ELADÓ sarokkanapé, ággyá nyitható, Bu-
daörsön jó állapotú. Tel.:06-23/311-848

FÓLIAVÁZ 100-200-400 nm-es 240 cm-
es átlag magassággal eladó Zsámbékon. 
Zártszelvénybõl készült összecsava-
rozható váz 3 rétegû fóliával ellátva –6 
fokig fagymentes. Tel.: 06-20/562-96-74   
HAJDU Z80EK-1 1800 W-os villanybojler 
garanciális, és Whirpool AVM 689 34 L-es 
svéd mikrosütõ, Mányon eladó Tel.: 06-
30/241-94-59   

T Û Z I F A
TÛZIFA vegyes kemény vagy akác 
aprítva szállítva Tel.: 06-30/932-65-23 
(AA5848915)

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

FEBRUÁRI akció száraz tûzifa 
cser, tölgy hasítva, ömlesztve. 
1 m3 (mxmxm1,7) 30 000 Ft. 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 30 
000 Ft/m3. Tel.: 06-30/424-86-46 
AA5848207

KEMÉNYLOMBOS tûzifa 32 000 Ft/
m3, 2 m3-tõl díjtalan kiszállítás. 
Tel.: 06-70/507-50-14 AA5843493  

S Z O L G Á L T A T Á S

MOBILTELEFON- Számítógép/lap-
top 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 ág-
darálással, 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 gép-
szerelõ.

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

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

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

ÁRUSZÁLLÍTÁS-KÖLTÖZTETÉS 
gyorsan, 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 
Kisfaludy út 60. csütörtök 16.15-
17.45 között www.micraati.hu

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

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

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

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

FAVÁGÁS alpintechnikával, telektisztítás. 
Tel.: 06-70/886-74-04

KÁRPITOS Tel.: 06-20/391-76-22

FIGYELEM! Kõmûves külsõ-belsõ munkát 
vállalunk, pl.: szobafestés, burkolás, 
falazás, térkövezés, tereprendezés, illetve 
épületek teljes körû bontása. Szakem-
berekkel dolgozunk. Hétvégén is. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-20/435-03-83   

KÁDFELÚJÍTÁS beépített állapotban 
garanciával! Tel.:06-70/389-62-77   

LAMINÁLT parketta, padlószõnyeg, 
pvc, vinyl padló, lerakása hét-
végén, anyagos vállalással is. 
Tel.: 06-30/620-56-58 

J Á R M Û

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali kész-
pénzfi zetéssel 0-18 éves korig. Díjmente-
sen házhoz megyek: +36-30/682-13-90 

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

Á L L A T

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

NYULAK eladók! Tel.: 06-30/567-04-68

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

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

HÍZÓK eladók. Tel.:06-30/868-22-11

PULIKUTYÁK és Mudi eladók. Tel.: 06-
30/482-95-90 

GYÖNYÖRÛ fi atal ANYANYULAK eladók. 
Tel.: 06/20-934-13-11

MALACOK eladók Mányon. Tel.: 06-
30/900-09-53 s   

SZILVESZTERI malac, 2 db érett fajtatisz-
ta 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 

ANYANYULAK eladók továbbtartásra 
vagy levágásra. Tel.: 06-20/261-74-74

DEBRECENI fehér növendéknyulak, 
Mányon eladók. Tel.:06-30/241-94-59   

VÖRÖS tojótyúk házhoz szállítva 700 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-23-82

G Y Ü M Ö L C S

ALMA kapható Vál Kossuth utcá-
ban 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

G É P

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, 
CO hegesztõt, mûszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. Tel.: 06-70/602-62-29 
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Kertépítő cég 
munkatársat 

keres Mány 
környékéről. 

Kezdés: február 20.
Bérezés: megegyezés 

szerint.
06-20-9816-810
A E S C U L U S  K E R T É S Z E T

06 34 719 021
06 30 270 269333333333

Minden megrendelőnek A J Á N D É K !

SZÉN 
(DIÓ, DARA)

Vál, Rákóczi u. 49. • navalbt@gmail.com
Tel.: 06 22 353 483 • 06 20 9237 736 

• Helyszíni műszaki vizsga
3,5 tonnáig, motorkerékpár, 

személygépkocsi,
utánfutó, terepjárók, 

kisteherautók,
lassú jármű: vontató + pótkocsi, 

munkagépek

• Eredetiségvizsga 
• Klíma szerelés és -javítás

• Téli gumiköpenyek forgalmazása, 
szerelése, javítása
• Teher-, személy-, 

ipari- és haszonjármű.
• Autóalkatrész forgalmazás

Teljes körű
szervizszolgáltatás

Akkumulátorok 
A-tól Z-ig! 
(személy- és 

haszon-
gépjárművekhez,

számítógép, 
szünetmentes 

tápegység, 
elektromos 

kerékpár, stb.). 
Ingyenes 
felmérés, 

forgalmazás, 
kivizsgálás! 

Közkedvelt  
3+1-es  akciónkat  
folytatjuk!*

* Ha apróhirdetését 3 alkalommal kéri megjelentetni +1 megjelenést ingyen kap!  
3-at fizet 4-et kap! Az akció 2019. március 31-ig érvényes és a szerkesztőségünkben feladott,  

valamint előre kifizetett megrendelésekre vonatkozik. 

Szerkesztőségünk:  

Bicske, Kossuth L. u. 16.
Tel.: 06 22 264 000

E-mail: szuper.i@profilinfo.hu

Télvégi
akció!

F a n t a s z t i k u s

N É V J E G Y  a k c i ó * !

100-200 db névjegy: Br. 25 Ft/db
201-500 db névjegy: Br. 23 Ft/db

Rendelés felvétel: 
Bicskei Szuperinfó szerkesztősége • 2060 Bicske, Kossuth L. u. 16.

Tel.: 06 22 264 000 • E-mail: szuper.i@szuperinfo.hu

*90 mm×50 mm, 1 oldalon 4 szín nyomással, Xerox 300 grammos kartonra. Rendelhető mennyiség min. 100 db. 
Az akció 2019. augusztus 31-ig érvényes.

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

IM
P

R
E

S
S

Z
U

M

Bicske – Martonvásár 
Kiadja: Profil Infó Bt. Szerkesztőség:   

2060 Bicske, Kossuth L. u . 16. 
Tel./fax: 06-22/264-000 

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: 23 000 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

hirdetésfelvétel  
Biatorbágyon 

előzetes egyeztetés 
alapján!

06 20 288 9665
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Érvényes: 2019. február 14-ig!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, az akciók nem összevonhatóak!

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

VALENTIN NAPI 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

VALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN

NÔNAPI GÁLAMÛSOR – NEM CSAK NÔKNEK!
2019. MÁRCIUS 8-ÁN (szombaton) 17 ÓRAKOR 

BICSKÉN, A PETÔFI MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN

Nagy Anikó
az Ungvári Filharmónia magánénekese

A vidám zenés mûsorban felcsendülnek a legszebb operett duettek, 
táncdalok, magyarnóták sok vidám történettel

Jegyárak: nyugdíjasoknak elôvétellel 1.400 Ft/fô, aktív korúaknak elôvétellel 1.700 Ft/fô, a koncert napján 2.200 Ft/fô.
Jegyek elôvételben kaphatók a mûvelôdési házban  (Bicske, Kossuth tér 20., tel.: 06-22/951-299)

„Húzzad csak 
kivilágos-virradatig!”

Mészáros 
János Elek

a 2012-es Csillag Születik gyôztese

A vidám zenés műsorban felcsendülnek a legszebb operett duettek,  
táncdalok, magyarnóták sok vidám történettel! 

Jegyárak: nyugdíjasoknak elővétellel 1400 Ft/fő,  
aktív korúaknak elővétellel 1700 Ft/fő, a koncert napján 2200 Ft/fő. 

Jegyek elővételben kaphatók a művelődési házban  
(Bicske, Kossuth tér 20., tel.: 06-22/951-299)

2019. MÁRCIUS 8-ÁN (pénteken) 17 ÓRAKOR
BICSKÉN, A PETÔFI MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN

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.

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00166 A pályázat címe: „Életünk: A múlt-jelen-  
:  Nemzetiségek napja 

      Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00166 
                A pályázat címe: „Életünk: A múlt-jelen-  
                    
           5815 
  

 

 
 

A MOHÁCSI BUSÓK ISMÉT MARTONVÁSÁRON 
Az UNESCO 2008-ban az   

 emelte a Mohácsi Busójárást amelynek, autentikus 
 EFOP-1.3.5-16-2016-00166 számú pályázat 

 
 

2019. február 23-án, szombaton. 
 
10:00 órától    BUSÓ MASZK KÉSZÍTÉSE K, a 
                        Beethoven ,  
                        nem csak gyermekeknek! 
    
14:30 órától    BUSÓ (sokác) néphagyományok bemutatása,  
                        E  a  
 
15:00 órától    Busók és egyéb helyi jelmezesek  
                        , 
                     farsangifánkos mulatságot tartunk 
 
 

 
 ingyenes!

 

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!

 Agrrrrrrrrrrgrg oooooooooooooooooo FeFeFFeFeFFFeFFFF lclclclc

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!

KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TANFOLYAM
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT BICSKEI SZERVEZETE TOVÁBRA IS, 
FOLYAMATOSAN VÁRJA A JELENTKEZŐKET TANFOLYAMAIRA.

MINDEN HÓNAPBAN INDÍTUNK 
TANFOLYAMOT MEGFELELŐ 

SZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉN.

TANFOLYAM DÍJA: 11 000 Ft
VIZSGA DÍJA:  8200 Ft
Tel.: 06 70 933 8526

A februári 
VÉRADÁSOK

IDŐPONTJAI:

Etyek 
Orvosi Rendelő

február 12. (kedd) 
15.30-18.00

Mány 
Önkormányzat

február 20. (szerda) 
15.30-18.00

Bicske 
Műv. Központ

február 27. (szerda) 
11.00-18.00
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