
Vác és Vonzáskörzete 2018. március 2., XXVI/9. 

Teljesen megújult és folyamatosan bővülő 
TAVASZI ÁRUKÉSZLET!

Női-,férfi-, gyerek-,  
baby ruha, kiegészítők,  
cipő, táska, lakástextil, 
munkaruha, szállodaipari 
lakástextilek 

"VÁLLFÁS MINŐSÉG KILÓS ÁRON"

Nyitva: H-P 9-17, Szo: 9-13
Keress minket a facebook-on  
www.facebook.com/gardrobpontnet
ill. weboldalunkon www.gardrob.net 

Vác, Március 15. tér 8. (Kalmárok udvara)

Nagyker. értékesítés: 06 20 936 1677

TELJES ÁRUCSERE!
Március 5. (hétfő) 
Március 3.  Zárva! 

VERHETETLEN ÁRAKKAL VÁRUNK!

ÁLLÁSHIRDETÉS

A ZOLLNER Kft. váci telephelyére keres
 

ELEKTRONIKAI SZAKEMBEREKET az alábbi munkakörökbe: 
 műszerész, karbantartó, SMD beültető

VILLANYSZERELŐT, VÍZ- ÉS FŰTÉSSZERELŐT

PÓRSZÓRÓT /fényezőt/

CSISZOLÓT

RAKTÁROST, ANYAGMOZGATÓT  
  emelőgépkezelő, targoncavezető képesítéssel

BETANÍTOTT MUNKAERŐT az alábbi munkakörökbe:
  elektronikai és mechanikai szerelő  

AMIT KÍNÁLUNK:  
  kiváló munkakörülmények    versenyképes jövedelem    cafeteria 
  bónusz juttatások    utazási támogatás

ZOLLNER Kft. • 2600 Vác • Deákvári fasor 16-18. • Tel.: 06 27 500 100 • e-mail: info@zollner.hu • www.zollner.hu

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: 
telefon: 06 27 500 935, e-mail: zev_cv@zollner.de
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Magán tarifás APróhirdetési 

Akció! 500 Ft
10 szóig 

Az akció 
visszavonásig 

érvényes.

A részletekről érdeklődjön az alábbi telefonszámon:

27/50‑50‑50
  : Az akció más kedvezményekkel össze nem vonható.

csak hirdetésfelvételi helyeinken 
személyesen feladott hirdetésekre érvényes. Vác, dr. csányi L. krt. 51.

 Horoszkóp 10. Horoszkóp 10. Carbonara spagetti

Elkészítés: Első lépésként egy ser-
penyőben lepirítjuk a kockázott 
bacont vagy tokaszalonnát. Kis 
tálba tesszük, hogy minél hama-
rabb kihűljön. Fontos, mert forrón 
nem lehet a tojásos alaphoz adni, 
különben rántottát csinál belőle! 
Felteszünk forrni vizet a tésztá-
nak. Forrásnál sózzuk, és 2 csepp 
olívaolajat teszünk a vízbe, majd 
beledobjuk a tésztát. Tényleg csak 

8 percig (a csomagoláson feltün-
tetett ideig) főzzük. Fontos, hogy 
mire a tészta megfő, mindent elő-
készítsünk. Amíg fő a tészta, egy 
keverőtálba tesszük az 5 db tojás-
sárgáját, 1 egész tojást, sózzuk-
borsozzuk, és belereszeljük a saj-
tot, jól elkeverjük. Majd a langyos 
pirított szalonnát is hozzáadjuk 
a keverékhez. Mielőtt leszűrjük a 
tésztát, 1 merőkanállal kiveszünk 

belőle, mert kellhet a tésztára. 
Gyors mozdulatokkal leszűrjük a 
tésztát, de NEM öblítjük le hideg 
vízzel!!! És a tojásos keverékbe 
dobjuk. Gyors mozdulatokkal jól 
átkeverjük. A tészta hője főzze 
meg a tojást. Ezért nem öblítjük, 
és ezért kell gyorsan dolgozni. Ha 
nem elég szaftos, teszünk még 1-2 
evőkanál főzővizet a tésztára.

(forrás:nosalty.hu)

•  50 dkg spagetti tészta
• 5 db tojássárgája

• 1 db tojás
• 25 dkg bacon

• 15 dkg parmezán sajt
• só ízlés szerint

• bors ízlés szerint

Hozzávalók / 4 adag :

Kos: A tavasz közeledtével egyre több 
energiája lesz. Ugyanakkor nincs annyi 

feladata, dolga, mint amennyivel leköthetné 
magát, ezért nemigen találja a helyét és nem 
tudja mit kellene tennie. A legjobb lenne, ha ezt a 
kis nyugodalmas időszakot szeretteire, barátaira 
szánná és olyan kedvtelésekre, amikre máskor 
úgy sincs ideje.                          

Bika: Ezen a héten beáramlanak életébe 
az új, friss energiák és új lehetőségeket 

is hoznak magukkal. Végre olyan ajtók is meg-
nyílnak Ön előtt, amelyekre régóta vágyott és 
ahol megmutatja azokat a képességeit, ezáltal 
még több sikerre és rajongótáborra szert téve. 
Most szinte minden akadály elhárul Ön elől. 
Még korábbi problémái is megoldódhatnak így, 
amelyekről már szinte el is feledkezett.                               

Ikrek: Folyton azt veszi észre, hogy akadá-
lyokba ütközik? Talán át kellene gondol-

nia azt, miként próbálja elérni a céljait. Könnyen 
lehet, hogy rossz eszközöket választ, vagy nem 
megfelelően közelít a dolgokhoz. De ne másokat 
hibáztasson a sikertelenségeiért. Másrészt nincs 
értelme annak, hogy örökösen azért küzd, hogy 
másoknak megfeleljen.                          

Rák: A napokban kiegyensúlyozott és har-
monikus lesz. Pedig számíthat konflik-

tusokra, de meglepően könnyen és jól kezeli 
majd őket. Arra lesz figyelmes a héten, hogy 
sokat fejlődött mostanában. Sokkal türelmesebb, 
nyugodtabb és magabiztosabb lett. A környezete 
figyelmét sem fogja elkerülni a pozitív változás és 
meg is fogják dicsérni érte.                              

Oroszlán: Kitart a szerencseszériája a 
héten is és igen fordulatos, élmények-

ben gazdag hét elé néz. Új ajtók nyílnak meg 
Ön előtt karrier tekintetében, de kapcso-
lati szinten is és új ismeretségekre tehet szert. 
Ajánlatos is lesz odafigyelnie barátaira és új 
ismerőseire egyaránt, mert értékes tanácsokat 
kaphat tőlük, illetve előnyös információkhoz 
juthat általuk.             

Szűz: Erős késztetést érez arra a héten, 
hogy új kapcsolatokat szerezzen és hogy a 

régieket ápolni kezdje. Az utóbbiak tekintetében 
úgy érzi, rezeg Ön alatt a léc és szerettei, barátai 
elkezdtek elfordulni Öntől. Ugyanakkor fél attól, 
hogy magára marad és ezért is szeretne új bará-
tokat szerezni. Ám nem ez a legfőbb megoldás, 
hanem az, hogy rájön arra, hol rontja el a jelenlegi 
kapcsolatait.                      

 Mérleg: A következő napokban eluralkodik 
magán a bizonytalanság. Aggódni kezd 

munkája, magánélete, kapcsolatai és pénzügyei 
iránt. De a héten szerencsére több kedvező fordu-
lat is éri, ami így teljes mértékben megfogja nyug-
tatni és rádöbben arra, nincs oka aggódni. Ám 
amíg ez megtörténik, addig se stresszelje magát, 
mert különben kellemetlen gyomorpanaszokat 
tapasztalhat, amit az idegesség okozhat.                    

Skorpió: Sajnos a hét nem hozza azt a 
várt nyugalmat és békességet, mint amire 

vágyik. Feszültség keletkezhet élete több területén 
is, váratlan nehézségekkel, akadályokkal találja 
szembe magát. Sőt, még akár anyagiakkal kap-
csolatos gondja is felmerülhet. Lehet, hogy szük-
sége lenne segítségre, de túl makacs ahhoz, hogy 
elfogadja, pedig még valaki fel is fogja ajánlani.                             

Nyilas: A következő napokban rendkívül 
érzékeny lesz, aminek persze meglesznek 

a maga előnyei és hátrányai. Az csak tovább 
nehezíti a dolgát, hogy mindenki ilyenkor találja 
meg ügyes-bajos problémáival és mellette Önnek 
is akadhatnak gondjai, így még akár depressziós is 
lehet a héten, ha hagyja, hogy eluralkodjon magán 
a világ fájdalma is.                            

Bak: Hihetetlenül energikus lesz egész 
héten és mellette még a hangulata is 

kiválónak ígérkezik. Olyan dolgot tesz a napok-
ban, amivel saját magát is meglepi, ugyanak-
kor környezete elismerésére is szert tesz vele. 
Bármilyen ötlettel is álljon elő, senki nem tud 
Önnek nemet mondani, a héten maga lesz a 
társaságok szíve és lelke és sok új barátra tehet 
szert nyitott, barátságos, meggyőző és humoros 
viselkedésével.                               

Vízöntő: Ez a hét tökéletes arra, hogy 
mielőbb összekapja magát és villámgy-

orsan elővegye a szőnyeg alá söpört prob-
lémáit, megoldást találjon rájuk és elintézze őket. 
Érkeznek már azok a bizonyos új szelek, de addig 
nem történnek pozitív változások az életében, 
amíg egy halom megoldatlan problémán próbál 
úrrá lenni. A kapcsolatait is vegye számba, mert a 
csillagok szerint van, akitől vagy akiktől bocsánatot 
kellene kérnie.                     

Halak: Végre eljött a pillanat, amire várt, 
a tavasz közeledtével érkeznek a pozitív 

energiák, így neki láthat tervei megvalósításához. 
A csillagok támogatják a szakmaváltást, a lakás-
vásárlást, illetve átalakítást és a külső átalakulást 
is. Még az is lehet, hogy egyes ötleteihez partnert 
is talált, így nagyobb bátorsággal mer majd 
belevágni a gyakorlati részbe.                           

Duális képzés koordinátor  
kollégát keresünk 

veresegyházi gyárunkba!
Amit kínálunk:

•  Korrekt bérezés, cafeteria 
és juttatási rendszer

•  Ingyenes vállalati buszok
•  Kedvezményes étkezési 

lehetőség
•  Szakmai fejlődési  

lehetőség
• Modern technológia
•  Munkavállalói hotel 

lehetőség

Feladatok:
•  Villanyszerelő tanulók teljes körű 

gyakorlati oktatása,
•  Tanulók gyártási folyamatba való 

integrálása, azon keresztüli  
szakmai képzésük

•  Az oktatással kapcsolatos  
pedagógiai tevékenységek elvégzése 

•  A gyártási és oktatási  
folyamatok fejlesztése

•  Kapcsolattartás a  
vezetőkkel

Jelentkezni önéletrajz elküldésével a munka@ge.com e-mail címen lehet 
vagy érdeklődj ingyenesen hívható zöld számunkon: +36 80 880 075

Wienerberger Téglaipari Zrt. őrbottyáni Téglagyára felvételt hirdet 

TAKARÍTÓ 
munkakör betöltésére, heti 20 órában.

Előnyt jelent a szakmai gyakorlat.

Amit kínálunk:
  alapbér+mozgóbér   13. havi �zetés
  munkába járás támogatása   Cafetéria

Jelentkezés fényképpel ellátott írásos önéletrajzzal e-mailen 
vagy személyesen: ildiko.csutaklovasz@wienerberger.hu

Wienerberger Zrt.  2162 Őrbottyán, Fő út 213-217.

Építsük együtt a jövőt!
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TELJES KÖRŰ BABA-,  
GYERMEK-, FELNŐTT  

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS:
Dr. Szandányi Judit szemész főorvos

Bejelentkezés: 06 27 300 023, 06 30 3938 555
Rendelő: Földváry Optika Szemészeti Centrum

Vác, Nagymező u. 1-3. (Földváry tér, posta mellett)
Ny:H-Cs  9.30-18,  P 9.30-17,  Szo 9-12

Váci PEUGEOT és LADA szervizünkbe
KAROSSZÉRIA LAKATOST

GÉPJÁRMŰ VIZSGABIZTOST 
AUTÓSZERELŐT keresünk.
Érdeklődni: +36 30 604 5779

muhelyvezeto@peugeot-pm.hu

Közép- és Kelet Európa legnagyobb nyomdája,  
az Ipress Center folyamatos munkarendbe

   betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
 raktárosokat
mechanikus és elektromos karbantartókat
nyomdaipari szakmunkásokat keres

Jelentkezni a recepción  
(2600 Vác, Nádas utca 8.)  
leadott önéletrajzzal vagy  
a hr@ipresscenter.hu  
e-mail címen lehet.
További információ a
 +36 30 797 8540 
telefonszámon kérhető.

Csatlakozz folyamatosan növekvő  
közösségünkhöz!

Amplifon Hallásközpont

Vác, Köztársaság u. 10-12.
Tel.: 06 27 620 573

amplifon.hu

ELŐZZE MEG A BAJT!
Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében beszélőket? 

Ha igennel válaszolt a kérdésekre,
Önnél hallásprobléma tünetei jelentkezhetnek. 
Kérjen időpontot INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA
az Amplifon hallásközpontba 2018. március 2-től 16-ig.
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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

AKÁC, TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN

06 70 6360003  06 70 6360004
CSOMAGOLVA
AKÁC, TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN

06 70 6360003  06 70 6360004
31900FT1,6  m3   

06 70 6360003  06 70 6360004
tuzifaudvar.hu

AKÁC, TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN
TŰZIFA VÁSÁR

AA5843246

Hollakó Karaván Kft.

és használt lakókocsik 
értékesítése, szervize

Tel.: 06/23 500-662 06/20 9793-655
2040 Budaörs,

Kinizsi út 10., a Tesco mögött

www.hollako.hu

Postai egyesített 
felvevő munkakörbe, 

szakképzettséggel 
rendelkező munkatársakat 

keresünk értékesítési 
tevékenység nélkül, postai 
szolgáltatások ellátására. 

Várható bruttó kereset 
220.000 Ft felett. 

Előrelépési lehetőséggel, magasabb 
fizetés is lehetséges.

Érdekl�dni:
+3620-428-5583 vagy

rotogyakornok@gmail.com
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TV2 RTL Klub TV2 RTL Klub

TV2 RTL Klub TV2 RTL KlubTV2 RTL Klub TV2

TV2

RTL Klub

RTL Klub

2018. március 7. szerda

2018. március 8. csütörtök2018. március 6. kedd

2018. március 4. vasárnap

2018. március 3. szombat

2018. március 5. hétfő

08.15 Megaagy és a piros 
gomb  

08.35 Hupikék törpikék  
09.05 Hupikék törpikék 
09.35 Sportlegendák  
10.10 Tűsarok 
10.40 Több mint TestŐr  
11.15 Super Car 
11.45 Ötletgazdag  
12.20 DR. Magyar  
12.50 Gyilkos sorok  
13.55 Doktor House 
14.55 Hamis a baba 
16.50 Hello Hollywood - 

Návai Anikóval  
17.25 Ripost  
18.00 Tények 
18.55 A Madagaszkár  

pingvinjei 
20.50 Nagyfiúk  
23.00 Valkűr 

05.40 Családom és egyéb 
emberfajták 

06.40 Kölyökklub 
09.40 Teleshop
10.35 A Muzsika TV  

bemutatja! 
11.05 ÉletmódKalauz 
11.40 Lakásleckék 
12.10 Havazin 
12.45 XXI. század 
13.20 Házon kívül 
13.55 Megrázó tehetség 
16.05 Asterix - Az istenek 

otthona 
18.00 RTL Híradó  
18.55 Amerika Kapitány: Az 

első bosszúálló 
21.30 A mestergyilkos 
23.30 Portré 
00.05 Amerika Kapitány: Az 

első bosszúálló  

03.25 Egymás nyakán 
03.50 Doktor House  
04.35 Csapdába csalva 
05.00 Csapdába csalva 
05.25 Álmodj velem!  
06.20 MOKKA  
06.25 Benne: Tények Reggel 
06.55 MOKKA  
08.50 HÍVJ ÉS NYERJ 
10.45 Astro-Világ 
12.00 Tények Délben 
12.30 Csapdába csalva  
13.05 A Piramis  
14.40 A betolakodó  
15.40 Álmodj velem! 
16.45 Bosszú vagy  

szerelem  
Török filmsorozat 

18.00 Tények 
19.00 A Piramis  
20.50 Áll az alku 

04.30 Magyarul Balóval
05.05 Top Shop 
05.30 Jó reggelt, skacok!  
07.15 Reggeli 
09.20 Asztro-Show 
10.25 Top Shop 
12.05 Fókusz 
12.35 Nevelésből  

elégséges  
13.10 Családom és egyéb 

emberfajták  
13.40 Éjjel-Nappal  

Budapest 
14.55 A Fal  
16.15 Story Extra  
16.50 Elif – A szeretet  

útján 
18.00 RTL Híradó
19.05 Fókusz 
19.35 A Fal 
20.55 Barátok közt 

05.25 Álmodj velem! 
06.20 MOKKA  
06.25 Benne: Tények Reggel  
06.55 MOKKA  
08.50 HÍVJ ÉS NYERJ 
10.45 Astro-Világ 
12.00 Tények Délben 
12.30 Csapdába csalva 
13.05 A Piramis 
14.40 A betolakodó  
15.45 Álmodj velem!  
16.50 Feriha 
18.00 Tények hírműsor 
19.00 A Piramis  
20.50 Áll az alku  
22.05 Drágám, add az  

életed! 
23.25 Tények Extra 
23.50 NCIS  
00.50 Lángoló Chicago 
01.50 Backstrom nyomozó

05.05 Top Shop 
05.30 Jó reggelt, skacok!  
07.15 Reggeli 
09.20 Asztro-Show 
10.25 Top Shop 
12.05 Fókusz 
12.35 KölyökKalauz 
13.10 Családom és egyéb 

emberfajták 
13.40 Éjjel-Nappal  

Budapest 
14.55 A Fal  
16.15 Story Extra  
16.50 Elif – A szeretet  

útján 
18.00 RTL Híradó
19.05 Fókusz 
19.35 A Fal 
20.55 Barátok közt 
21.35 Éjjel-Nappal  

Budapest 

06.20 MOKKA  
06.25 Benne: Tények Reggel  
06.55 MOKKA  
08.50 HÍVJ ÉS NYERJ
10.45 Astro-Világ 
12.00 Tények Délben 
12.30 Csapdába csalva  
13.05 A Piramis 
14.40 A betolakodó  
15.45 Álmodj velem! 
16.50 Feriha 
18.00 Tények 
19.00 A Piramis 
20.50 Áll az alku  
22.05 Drágám, add az  

életed! 
23.25 Tények Extra 
23.50 1/1 Azurák  

Csabával 
00.50 NCIS  
01.50 A múlt fogságában

05.05 Top Shop 
05.30 Jó reggelt, skacok!  
07.15 Reggeli 
09.20 Asztro-Show 
10.25 Top Shop 
12.05 Fókusz 
12.35 Édesítő 
13.10 Családom és egyéb 

emberfajták  
13.40 Éjjel-Nappal  

Budapest 
14.55 A Fal  
16.15 Story Extra  
16.50 Elif – A szeretet  

útján 
18.00 RTL Híradó
19.05 Fókusz 
19.35 A Fal 
20.55 Barátok közt 
21.35 Éjjel-Nappal  

Budapest 

06.20 MOKKA  
06.25 Benne: Tények Reggel 
06.55 MOKKA  
08.50 HÍVJ ÉS NYERJ
10.45 Astro-Világ 
12.00 Tények Délben 
12.30 Csapdába csalva  
13.05 A Piramis  
14.40 A betolakodó  
15.45 Álmodj velem!  
16.50 Feriha 
18.00 Tények 
19.00 A Piramis 
20.50 Áll az alku  
22.05 Drágám, add az  

életed!  
23.25 Tények Extra 
23.50 A cél szerelmesíti az 

eszközt  
01.55 Az indíték 
02.40 Tények Este

05.05 Top Shop 
05.30 Jó reggelt, skacok!  
07.15 Reggeli 
09.20 Asztro-Show 
10.25 Top Shop 
12.05 Fókusz 
12.35 Havazin 
13.10 Családom és egyéb 

emberfajták 
13.40 Éjjel-Nappal  

Budapest 
14.55 A Fal 
16.15 Story Extra  
16.50 Elif – A szeretet  

útján 
18.00 RTL Híradó  
19.05 Fókusz 
19.35 A Fal  
20.55 Barátok közt 
21.35 Éjjel-Nappal  

Budapest 

05.25 Álmodj velem! 
06.20 MOKKA  
06.25 Benne: Tények Reggel 
06.55 MOKKA  
08.50 HÍVJ ÉS NYERJ
10.45 Astro-Világ 
12.00 Tények Délben 
12.30 Csapdába csalva  
13.05 A Piramis  
14.40 A betolakodó  
15.45 Álmodj velem!  
16.50 Feriha  
18.00 Tények 
19.00 A Piramis  
20.50 Áll az alku  
22.05 Drágám, add az  

életed!  
23.25 Tények Extra 
23.50 B13 - Az  

Ultimátum 
01.55 Különvélemény 

05.05 Top Shop 
05.30 Jó reggelt, skacok!  
07.15 Reggeli 
09.20 Asztro-Show 
10.25 Top Shop 
12.05 Fókusz 
12.35 ÉletmódKalauz 
13.10 Családom és egyéb 

emberfajták 
13.40 Éjjel-Nappal  

Budapest 
14.55 A Fal  
16.15 Story Extra  
16.50 Elif – A szeretet  

útján 
18.00 RTL Híradó  
19.05 Fókusz 
19.35 A Fal 
20.55 Barátok közt 
21.35 Éjjel-Nappal  

Budapest 
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05.45 Astro-Világ 
07.00 Maci Laci a  

világűrben 
07.30 Tom és Jerry vidám 

kalandjai 
07.55 Kung Fu Panda: Le-

gendás mesterek 
08.25 Hupikék törpikék  
09.00 Hupikék törpikék 
09.30 Trendmánia  
10.00 Babavilág  
10.35 TechGuru  
11.05 Falforgatók 
01.40 Poggyász  
12.10 SzÉpítők 
12.45 Gyilkos sorok  
13.50 Első vasárnap  
15.55 Dr. Dolittle 3. 
18.00 Tények hírműsor 
18.55 Hamis a baba 
20.45 Apádra ütök 

04.05 Dallas 
05.45 Családom és egyéb 

emberfajták 
06.10 Top Shop
06.45 Kölyökklub 
09.20 KölyökKalauz 
09.55 Teleshop 
10.50 Dallas 
11.50 KarrierZóna 
12.20 Autogram 
12.55 Édesítő 
13.30 Taxi 
15.55 A philadelphiai  

kísértet  
18.00 RTL Híradó 
18.55 Fókusz Plusz 
20.00 A mi kis falunk 
21.10 Halálos fegyver 4. 
23.40 Időzített  

gyilkosság 
01.55 A szobatárs 

Amerika Kapitány: Az első bosszúálló
RTL KLUB,  vasárnap 18.55

SÍRKŐ  
Garanciával jó minőségű új sírkövek, kripták, urnasírok 

készítése egyéni elképzelés szerint is. 
Régi sírkövek összeállítása, fedése, felújítása.

Bemutató telephely:
NŐTINCS, Szabadság út 20.  

MARGÓ GRÁNIT SÍRKŐ
Nyitva:  szerda: 11-16-ig 

189 000 Ft
PL: EGYSZEMÉLYES FEDETT 
GRÁNIT SÍRKŐ KOMPLETTEN:

/ TOVÁBBI KÖLTSÉG NINCS!/

MINDEN ÚJ SÍRKŐ KEDVEZMÉNYES 
ÁRA TARTALMAZZA: 

TAVASZI AKCIÓS ÁRAK!

GYÓGYMASSZŐR 
CSONTKOVÁCS Vácon  
06 70 314 7576

Azonnali belépéssel 
EGY M�SZAKOS, KÖNNY�, 
N�I BETANÍTOTT MUNKA 

jó bérezéssel. 
Munkavégzés helye Vác 

Tel: 06 30 9 256 971

Adás-vétel
tölgy, akác minőségi tüzifa gurgó 
vagy konyhakész állapotban kiszállítva 
rendelhető 0630-384-9374.

elAdó újszerű állapotban lévő Fitness 
Giant Gym lapsúlyos (12*5 KG) kondigép 
(2000-es modell). Ár: 29.000 Ft.  
20/992-8747 

HintAszék lábtar tóval újszerű 
állapotban 5.900 Ft, katlanház és üst 
bolti szabványos kb. 80L-es 25.000 Ft. 
20/992-8747.

vásáROlnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 06-70/6026-229

tűzifA erdei m3-ben 20.000 Ft-tól 
(cser, tölgy, bükk). Tel.:06-30/746-2444,  

AA-5593967.

Régiséggyüjtő tanár, 1945 előtti 
könyveket, képeslapokat, porcelánt, 
műtárgyakat vásárol. 30/994-5943.

80 B tangóharmonika eladó.  
20/421-4668.

MAgAs áron vásárolok készpénzfizetéssel 
mindennemű régiséget, bútorokat 
(koloniált is), dísztárgyakat, festményeket, 
ha ng lemezeke t ,  a l p a k k á k a t , 
ezüstneműket, bizsukat, csipkéket, 
órákat, érméket, kitűntetéseket, stb. 
Gyűjteményeket! Hagyatékokat! Díjtalan 
kiszállás, értékbecslés! Szegvári Mónika 
0620-365-1042, antikceg@gmail.com

állAt

nAPOs, ELŐNEVELT kettős, tojó, 
húscsibe, kacsa, liba. Baromfikeltető, 
Felsőgöd, Lenkey u. 24. 20/962-9731, 
27/345-030.

HízOtt kacsa megrendelhető házhoz 

szállítással. 30/505-6249.

kukORicás vágni való csibe. Felsőgöd, 
Lenkey u. 24. 20/962-9731

állást kínál
individuAl Gold Kft. kőművest, festőt, 
gipszkartonszerelőt, villanyszerelőt, 
lakatost és ács állványozót keres. 
70/381-0114.

tetőfedő csapatunkba ácsot, 
ácssegédet keresek, korrekt fizetéssel. 
30/535-6276.

elektRódávAl hegeszteni tudó CO 
hegesztőket, AFI hegesztőket, önállóan 
rajzról dolgozó lakatost keresünk Bpi 
munkára.Tel: 20/440-8355.

ingAtlAn
vác-töRökHegyen 1 helyen de külön 
helyrajzi számon 980, 1000, 1800 m2-
es, nagyobbikon épülő ház, 90 m2-
es szuterénnel, dunakanyarra néző, 
déli fekvésű építési telkek eladók. 
 30/940-5746.

vácOn a Köztársaság úton a Főtértől 
50 m-re, 26 nm irodahelyiség eladó. 
Konyhasarokkal és fürdőszobával. 
Villanyfűtéssel. Akár garzon lakásként 
is használható. Ár:7,5 M Ft Érdeklődni: 
30-25-23-717

vácOn a Rákóczi úton eladó egy 400 nm-
es sarok ingatlan. A Belváros közelsége 
miatt olyan családnak ajánlom, akinek 
a belváros közelsége fontos, hiszen a 
közelben, iskola, óvoda, üzletek, vasút 
és buszpályaudvar gyalogosan elérhető 
vagy befektetési céllal a beépíthetősége 
miatt. Irányár: 26.5 M Ft. Telefon: 
30/ 25-23-717

keResek házat, lakást, nyaralót, 
telket, szántót Vác és környékén, 
a Dunakanyarban, Pest és Nógrád 
megyében. 30/274-1790.

vácOn a Belvárostól 5 perc sétára és 
a főút mellett eladó egy téglaépítésű, 
részben felújításra szoruló 180 nm ház 
400 nm-es telken. A ház földszintjén 
120 nm üzlet került kialakításra és az 
emeleti részen egy kb 60 nm-es lakás. 
A lakás felújítandó és akár 100 nm-es 
re bővíthető. Ára:49 Millió Ft Érdeklődni: 
0630 252-37-17

vác-deákváR, belváros közeli részén 
eladó egy kétgenerációs egyszintes 
ház, mely most 3 generáció részére van 
kialakítva. A ház 200 nm alapterületű. 
2 garázzsal, előkerttel, igényes 
burkolatokkal és kialakítással. Irányár: 
79 M Ft Érdeklődni:30 2523717

A Volumen Ingatlaniroda értékhatártól 
függően bruttó 2-2,5% jutalékért 
vállalja az ingatlanok értékesítését! 
Vác, Zrínyi u. 17/A. (tapétaboltnál) 
30/274-1790.

vácOn 101 nm lakás eladó a belvárostól 
10 percre, vasút és busz pályaudvartól 2 
perc séta, új építésű, 2+2 fél szoba, 2 
fürdő, 13 nm-es terasz. 43,4 Millió Ft. 
06 30 25 23 717

vácOn Deákvár legszebb részén 120 nm-
es sorház, szélső része eladó. 300 nm 
gondozott kerttel, garázzsal, 42,9 M Ft 
Érdeklődni: 30/252-3717

vácOn a Főtér közelében,  16 nm 
irodahelyiség eladó, fürdőszobával. 
Villanyfűtéssel. Ár: 6,5 M Ft Érdeklődni: 
30-25-23-717

vácOn a Rákóczi úton eladó egy 400 nm-
es sarok ingatlan. A Belváros közelsége 
miatt olyan családnak ajánlom, akinek 
a belváros közelsége fontos, hiszen a 
közelben, iskola, óvoda, üzletek, vasút 
és buszpályaudvar gyalogosan elérhető 
vagy befektetési céllal a beépíthetősége 
miatt. Irányár: 26.5 M Ft. Telefon: 
30/ 25-23-717

vác Altány utcában 3300 nm-es 
építési telek eladó! ir.ár: 27.9 MFt  
0630 423 79 55

AKCIÓS TŰZIFA  
közvetlenül az erdészettől!
Tölgy, bükk, akác 20 E Ft/m3-től 

(20 Ft/kg-tól)
Tel.: 06-30/430-8574

Hétvégén is elérhető! EU
TR
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Észak‑Pest megye
Megjelenik: Vác és környékén 

minden pénteken.
Lapzárta: kedd 12.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.
Ügyvezető igazgató: Fodor István

Felelős vezető: Varró Lívia
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 51.
Tel./fax: 27/50‑50‑50 

E‑mail: szuperi@szuperi. hu
www.                                                                                                                                              szuperinfo. hu
Sokszorosító szerv: 

LAPCOM Zrt.
A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, 

melyek valódiságát a szerkesztőség nem 
vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. 
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 köteles olyan tényeket, 

vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes 
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel 

kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 
és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen 

felül a Kiadó nem tehető felelőssé, és nem vállal 
felelősséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos 
vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, 

jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből 
származó olyan károkért, amelyek a sajtótermékben 

megjelent hirdetésből fakadnak, ill. azzal 
kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk 

szerződéssel, hanyagsággal, 
polgári peres eljárással, 

jogszabályokkal vagy egyéb 
ügyekkel kapcsolatosak.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

A Roth Kft. 1997 óta foglalkozik Magyarországon műszaki műanyagtermékek 
előállításával, autóipari, elektronikai és finommechanikai ágazatok részére.

TERMELÉSI CSOPORTVEZETŐ 

Hölgy vagy Úr jelentkezését várjuk.
Főbb feladatok:

érdekében

Elvárások:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye: 

Jelentkezés: Önéletrajz beküldése az alábbi 
e-mail címre: info@roth-plastic.hu

vác-deákváR, belváros közeli részén 
eladó egy kétgenerációs egyszintes 
ház, mely most 3 generáció részére van 
kialakítva. A ház 200 nm alapterületű. 
2 garázzsal, előkerttel, igényes 
burkolatokkal és kialakítással. Irányár: 
79 M Ft Érdeklődni:30 2523717

vácOn Deákvár legszebb részén 120 nm-
es sorház, szélső része eladó. 300 nm 
gondozott kerttel, garázzsal, 41,9 M Ft 
Érdeklődni: 30/252-3717

elAdó GÖDÖN az Oázis lakóparkban 
földszinti, amerikai konyhás nappali + 1,5 
szobás teraszos, lakás 56 nm, cirkófűtés, 
50 nm saját kerttel, zárt gépkocsi beállás. 
25,9 MFt. Telefon:30/ 25-23-717

elAdó Vácon a Duna parton 75 nm+ 
terasz és garázs. A lakáshoz tartozik 
egy garzon jellegű 30 nm iroda is. 
Az ára 69 millió forint.   Érdeklődni:  
0630 252-37-17 

elAdó lakást keresek Vácon.  
0620 251 80 66

elAdó Őrbottyánban 85 nm-es családi 
ház, parkosított kerttel. ir.ár: 28 MFt  
06 70 850 95 70

vác Burgundiában eladó 200 nm-es 
ház, 890 nm-es telekkel. irár: 39.9 MFt  
0630 915 29 42

vác Belvárosában szoba-konyhás-cirkós 
lakás eladó. 0630 415 0074

 vác Alsóvároson 1+2 szobás, erkélyes 
lakás eladó! ir.ár: 14.4 MFt 0630 757 
43 67

vác Földváry téren 1+1 szobás, 
erkélyes lakás eladó. ir.ár: 13.4MFt  
0630 768 67 97

vác Hattyú utcában kertes, teraszos, 
cirkós lakás eladó! ir ár: 20.8 MFt  

0630 435 94 36

keResek Nógrád megye, Dunakanyar, 
Vác 40 km-es körzetében eladó lakást, 
házat, telket. 70/558-1160.

vácOn kertes családi ház eladó.  
29,9 Mft. fix ár. 20/421-4668.

diósjenőn 66 m2-es, 2 szobás családi 
ház nagy telekkel eladó. Ára: 9,25 Mft. 
30/274-1790.

nAgyMAROsOn a Duna parton 2 szintes, 
panorámás, 152 m2-es ház eladó. Ára: 
 32 MFt. 30/274-1790.

nAgyMAROsOn közművekkel ellátott 17 
m hosszú, téglából kirakott, boltíves pince 
eladó. Ára: 4,2 Mft. 30/274-1790.

szendeHelyen 3 szintes, 5 szobás 
családi ház eladó. Ára: 24,95 Mft. 
30/274-1790.

szendeHelyen 4 szobás családi ház 
eladó. Ára: 17,95 Mft. 30/274-1790.

AlsóPetényben a kas té ly 
szomszédságában 78 m2-es családi ház 
eladó. Ára: 12,5 Mft. 30/274-1790.

szObOn 2 generációs, 150 m2-es, 
szigetelt családi ház műhellyel, garázzsal 
eladó. Ára: 25,2 Mft. 30/274-1790.

jáRMű
Régi motorkerékpárt és alkatrészeit 
vásárolnék. Bármilyen rozsdás, romos, 
hiányos állapotban. 30/408-7022.

kiAdó
vácOn, Duna parthoz közeli, 1,5 szobás, 
konvektoros lakás hosszú távra kiadó 1-2 
főnek. Dohányzás és háziállat kizárva. 

70/469-8740.

vácOn kiadó lakást keresek.  
U.itt: bútorok eladók. 20/479-3264.

szOlgáltAtás
vállAljuk telkek tisztítását, 
fűkaszálást fakivágást akár a fáért 
cserébe! Veszélyes fakivágást, 
z ö l d hu l l a d é k  e l s z á l l í t á s t !  
06-30/424-5815.

ács munkák, tetőjavítás, lapostető 
szigetelés, kémény javítás. Tel:  
20/451-3119.

duguláselHáRítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával. 06-70/233-0673.

víz-, gáz-, fű tésszerelőket , 
csőszerelőket, hegesztőket (ív, láng, 
és AWI) és épületgépészetben jártas 
segédmunkásokat keres budapesti 
központú épületgépész cég hosszútávra, 
versenyképes jövedelemmel. Jelentkezés: 
30/520-1610

PAlAtető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin- 
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206,  
www.palatetofelujitasjavitas.hu

táRskeResés
73 éves, életvidám hölgy ismerkedne 
károsszenvedélyektől mentes 170 cm/70 
év körüli férfivel Vác és környékéről. 
70/941-8628.

üdülés
HAjdúszObOszlói üdülés félpanzióval. 
Ár: 20.900Ft/7éj Tel.: 20-4640631  
www.jazminapartman.hu

Váci partnerünk a Contitech Kft. részére 
keresünk munkavállalókat 3 műszakos munkarendben, 

kiemelt bérezéssel:
•  vulkanizálás területre alakos csőgyártáshoz 

betanított munkás
•  szerelő/operátor

munkakörbe.

Juttatások: kafetéria, 13. havi fizetés,
100%-os útiköltség térítés.

Jelentkezés: önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen.
Bővebb tájékoztatás a +36 70 440 3610 telefonszámon kérhető.

A Roth Műanyagfeldolgozó Kft.

MŰANYAGFRÖCCSÖNTŐ 
GÉPBEÁLLÍTÓ 

jelentkezését várja Verőce külterületén lévő telephelyére.

Munkakörhöz tartozó feladatok, felelősségek:

Elvárások:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk

Amit kínálunk:

Jelentkezni lehet az info@roth-plastic.hu 
e-mail címen telefonszám feltüntetésével.

GONGFÜRDŐ VÁCON

A gongfürd� lehet�séget ad, hogy 

Érdeklődni: +36 70 227 5573
További információ a jövő heti Szuperinfóban

Mire számíthatsz a gongfürdőn? 

www.    facebook.com/www.    szuperinfo. hu/
köVess mInket a facebookon!
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MIKOR?
és HOL?

madách Imre  
művelődési központ 

2600 Vác, 
 Dr. csányi L. krt. 63. 

tel: (27) 316 - 411

március 8. csütörtök  
19 óra színházterem
Dalolva szép az élet...
csak el ne dzsesszük - 
falusi mariann és sárik 
Péter koncertje
Falusi Mariann és Sárik 
Péter 2009 óta játszanak 
együtt. Első műsoruk 
magyarországi premierje 
után New Yorkban 
mutatták be, hatalmas 

sikerrel. Azóta több közös 
produkciót hoztak létre, 
de legjobban kettesben 
szeretnek játszani. 
Duó koncertjeik igazi 
zenei csemegék, 
előadásukban az 
ismert magyar és 
világslágerek, jazz 
örökzöldek, kuplék 
békésen megférnek 
egymás mellett, ők pedig 
boldogan csaponganak 
stílusok és korok közt, 
míg közönségük minden 
koncerten velük énekel.
A programot a Nemzeti 
Kulturális Alap Hangfoglaló 
Programja támogatja.

A belépőjegy ára: 1000 Ft

március 16. péntek  
19 óra színházterem
a muzsikás együttes 
koncertje
A Muzsikást ma már szinte 
mindenki ismeri. A magyar 
zene nagyköveteként 
és valóságos zenei 
hungarikumként évtizedek 

óta jelen van itthon és a 
nagyvilág legjelentősebb 
színpadain, fesztiváljain. 
Élettel teli zenéje, 
közvetlen előadásmódja 
mindenhol lenyűgözi a 
közönséget. 
A programot a Nemzeti 
Kulturális Alap Halmos 
Béla Program Ideiglenes 
Kollégiuma támogatja.
A belépőjegy ára 
elővételben: 2500 Ft, az 
előadás napján: 2800 Ft

március 17. szombat  
20 óra Jeszenszky terem
mongooz and the 
magnet
A banda nemcsak a 
nemzetiségek miatt 
összetett, hanem 
a zenéjük is igazán 
sokszínű. Különleges 

elegyét képviselik a 
vérbeli rock&rollnak, 
a szétesős funknak, 
az érzelgős soulnak 
és a koszos bluesnak, 
ennek következtében az 
ember vagy kapkodja 
a fejét a bravúros 

megoldások hallatán, vagy 
teljesen átadja magát 
a húzóerőnek, ami a 
mongoozok sajátos hatása. 
A Mongooz and the 
Magnet Pécsett, az orvosi 
karon látott napvilágot, 
ír, norvég és magyar 
zenészek találkozásának 
hála. A trió piszkos 
bluesból, pimasz rock and 
rollból és némi funkból 
keveri ki táncolnivaló 
muzsikáját, melyet már 
Please Be Naked című 

lemezük is őriz.
A koncertet a Nemzeti 
Kulturális Alap Hangfoglaló 
Könnyűzene Támogató 
Program támogatja.
A belépőjegy ára: 1000 Ft

BETANÍTOTT MUNKÁRA
várunk jelentkezőket!

➤ napi 8 órás munka     ➤ egy műszak

Elérhető bér:

nettó 170 – 190 ezer Ft
+ jelenléti prémium 15 000 Ft / hó

+ étkezési hozzájárulás
Jelentkezni lehet a 70/613-5498-as telefonszámon.
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TUDTA ÖN, hogy a hallásveszteséggel élőknek a hallási
nehézségeken túl más problémákkal is meg kell küzdeniük?
   •  romlik a beszédértésük

   •  veszélyben forognak a társas kapcsolataik, ami elszigetelődéshez vezethet

   •  a legújabb kutatások szerint, 24%-kal nagyobb eséllyel tapasztalnak idős korban 
  lőforduló memória és koncentrációs zavarokat

Hosszú évek óta végzünk országos egészségfelmérést, melynek célja, hogy átfogó képet 
kapjunk a lakosság körében egyre gyakrabban tapasztalható hallásvesztés és beszédértési 
nehézség mértékéről. Valamint arról is, hogyan befolyásolja ez az állapot az érintettek 
hétköznapjait. A felmérés szakmai hátterét Dr. Helfferich Frigyes PhD fül-orr-gégész, 
audiológus főorvos, a Honvéd Kórház orvos ezredese biztosítja. 

Azon 50 év feletti lakosok jelentkezését várjuk, akik magukra ismernek az alábbi 
felsorolás alapján:
 • vissza kell kérdeznie a beszélgetései során, mert gondot okoz a beszéd pontos megértése
 • jobban elfárad szellemileg a nap végére, mint korábban
 • előfordul, hogy úgy érzi beszélgetőpartnerei motyognak
 • környezete szerint hangosan hallgatja a TV-t/rádiót
 • cukorbetegséggel küzd

Hogyan vehet részt a felmérésben?
 • jelentkezzen be időpontért az alábbi Halláscentrumba

 • egy kérdőív kitöltését követően részt vesz egy teljeskörű, 
ingyenes hallásvizsgálaton és a kapott eredményeket 
hallásgondozóink segítségével kiértékelik

 • a vizsgálat során kimutatott hallásvesztés esetén lehető-
sége nyílik arra, hogy otthoni körülmények között 1 
hétig kötelezettségmentesen teszteljen egy modern, 
személyre szabott hallókészüléket

VEGYEN RÉSZT AZ IDEI ORSZÁGOS
EGÉSZSÉGFELMÉRÉSÉBEN 2018. MÁRCIUS 1.

ÉS 31. KÖZÖTT!

A HALLÁS ÉS AZON TÚL
2018. ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFELMÉRÉS www.geers.hu

Az Ön lakhelyéhez legközelebbi Halláscentrum:

2600 Vác, Káptalan utca 14. fszt. 11.

Időpontkérés: 
Az üzlet közvetlen telefonszáma:  06 27 887 310

Ingyenesen hívható, központi telefonszám: 06 80 182 182

életpálya, stabilitás, biztos jövedelem, hivatás

stabilitás, biztos jövedelem, hivatás, életpálya

biztos jövedelem, hivatás, életpálya, stabilitás 

hivatás, életpálya, stabilitás, biztos jövedelem, 

stabilitás, biztos jövedelem, hivatás, életpálya,  

életpálya, stabilitás, biztos jövedelem, hivatás,

Jelentkezz!
Amit kínálunk:

minimum bruttó
228.000 forint, cafetéria,

lakhatási és utazási támogatás.
06-27-620-413   www.bv.gov.hu   marianosztratoborzas@bv.gov.hu

Várunk a 
büntetés-

végrehajtás 
márianosztrai 

csapatába,

ha elmúltál 18, 
van érettségid, 

büntetlen előéletű 
magyar  

állampolgár vagy.
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Piacvezető árnyékolástechnikai cég 
keres férfi  és női munkatársat

dinamikus csapatába:

FELADATOK: 
•  árnyékolók 

összeszerelése 
betanítás alapján

ELVÁRÁS: 
•  önálló, 

felelősségteljes 
munkavégzés

ELŐNY: 
•  tex� l szabásában, varrá-

sában való jártasság
AMIT KÍNÁLUNK:
•  kihívást jelentő, 

változatos munkakör
•  azonnali munkakezdés
•  teljes munkaidő 

H-P: 7:00-15:30
További nyito�  pozícióink: 

LAKATOS és 
HEGESZTŐ

Jelentkezni: 06 30 583 4922 számon
 vagy fényképes önéletrajzzal az 

info@syba.hu e-mail címen lehet.

Piacvezeető ő árnyékoá ék kaiolástechniklá cég
keres férfi  és nőői rsatmunkatá

dinamikus csapatába:

FEFELAALADADADADATOTOTOTOTOKKK:K:K:K:
• árnyékolók

ELELELELELELELELELŐŐŐNŐNŐNŐNŐNŐNŐNŐNYYY:Y:Y:Y:Y:
• tex�l szabásában varrá

Árnyékoló összeszerelőt 
betaníto�  munkára 

Munkavégzés helye: 
DUNAKESZI

Pályakezdő fi atalok 
jelentkezését is várjuk!  
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Készülj a napsütésre!

 
 

Készülj a napsütésre!

Teljes körű  gyermekszemészet, 
szaktanácsadás  Dr. Szandányi Judit  

szemész főorvos
előzetes bejelentkezés szükséges

Vác, Földváry tér-Nagymező u. 1-3.  
 

30 30

RECEPCIÓST, FELSZOLGÁLÓT, 
KONYHAI KISEGÍTŐT ÉS TAKARÍTÓT

keresünk csapatunk bővítésére
a bánki Tó Wellness Hotel és Étterembe.

A RECEPCIÓS munka csak TELJES MUNKAIDŐBEN,
a TÖBBI állás TELJES- ÉS RÉSZMUNKAIDŐBEN

is betölthető.
Jelentkezz hozzánk Recepciósnak, ha  szeretsz embe-
rekkel kommunikálni  pozitív kisugárzású és mosolygós 
vagy  angol vagy más nyelven is társalogsz  precíz, 
megbízható, megoldást kereső és vendégközpontú kollégánk 
leszel! 
Munkájukra igényes, tapasztalattal rendelkezők, de a szakma 
iránt elhivatott pályakezdők jelentkezését is várjuk. Ha 
hosszútávú, biztos munkalehetőségre vágysz, fényképes 
önéletrajzodat küldd az alábbi e-mail címre:

allas@to-hotel.hu

ÁLLANDÓ, 
HOSSZÚTÁVÚ

 ÁLLÁSOK BÁNKON

R&R-Stone Kft. RÁD 

Rád, Liget u. és Kertész u. találkozásánál (volt TSZ területe)
www.r-stone.hu  •  27/364-422  •  30/627-3031

Konyhapultok 
készítése beépítéssel!

Ablakpárkányok 
méretre vágva!
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