
Vác és Vonzáskörzete 2018. március 9., XXVI/10. 

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Vác, Széchenyi utca 34. (Dunakanyar Áruház), Tel.: (06 27) 303 344

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

Nincs bejelentkezés!
Vác, Zrínyi utca 2/A.

Nyitva 
tartás:

H-P: 8-20 
Szo: 8- 14
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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.

Dr. KOMPORÁLY ÉVA 

 

FÁJ A LÁBA? 
NÁLUNK A MEGOLDÁST MEGTALÁLJA!  

TÉRD, CSÍPŐ ÉS VÁLLPROBLÉMÁK ESETÉN IS
Ortopédiai magánrendelés: 8.000 Ft
MÁR GYERMEKORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS IS!

Dr. Bodor Attila
ortopéd traumatológus

Bejelentkezés:

MOZGÁSSZERVI MAGÁNRENDELÉS:

KEZELÉS REUMATIKUS PANASZOKRA 
 

( nyaki-vállövi, gerinc, térd, csipő, derék, sarok, 
könyök, kéz-láb kisizület)

 

ZSIBÁRUHÁZ  
HAGYATÉK FELVÁSÁRLÁS
Bizományos értékesítés – adás-vétel

NINCS PÉNZE?
Mi segítünk eladni feleslegessé vált tárgyait.

GONDOLJA MEG, HOL VESZI MEG!
Áruházunkban mindent megtalál. 

Műszaki cikkek, háztartási gépek, bútorok, dísztárgyak, 
régiségek, barkács-és kertigépek, sporteszközök.

Üzlet nyitva tartás: H-P:10-18, Szo:9-13
Sződliget, Dunai fasor 2.(vasútállomás) 

www.zsibaruhaz.hu
INGYENES
hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás

Tudta?
A hallás az egészség és az életminőség alapja

Audiológiai és fül-orr-gégészeti szakrendelésünkön
professzionális szolgáltatásokkal várjuk!
Rendel: Dr. Száraz Katalin
• Teljes körű hallásvizsgálat
• Diszkrét hallásjavító eszközök
• Ingyenes hallókészülék próbahordás
• Személyre szabott megoldások

Audiológiai és fül-orr-gégészeti szakrendelés
2600 Vác, Március 15. tér 6.
Cházár András Kollégium (Siketek Iskolája)

Jelentkezzen be hallásvizsgálatra: 06 20 472 2963

audiológia kft.

Enyhe halláscsökkenés esetén: 2x valószínűbb

Közepes halláscsökkenés esetén: 3x valószínűbb

Súlyos halláscsökkenés esetén: 5x valószínűbb

Demencia esélye kezeletlen halláscsökkenés esetén
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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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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

Kerti grillek, kandallók, 
cserépkályhák, 

tégla kályhák építése, 
tisztítása, átrakása!

KÁLYHÁS BT. 
Vác, Huszár u. 7.

 
www.kalyhasbt.hu 

E-mail: kalyhasbt@kalyhasbt.hu

munkavállalókat keres az 
alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni lehet e-mailben:  
oraveczne@pacific.hu címen,  

vagy személyesen a munkaügyön 
Vác, Szent László út 21.

ABLAK SPECIALISTA
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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
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 Miért jó velünk dolgozni?

 
: meglévő ügyfélkör gondozása, 

potenciális ügyfelek elérése.
: B. kat. jogosítvány és saját autó  

   : Vác és környéke, 
Dunakeszi-Göd-Fót
Jelentkezni lehet: a 06 70 385 6243-as 
telefonszámon vagy önéletrajz küldésével a 
szinfo.ertekesites@gmail.com e-mailre.
Jelentkezési határidő: 2018. március 30.

CSATLAKOZZ A CSAPATUNKHOZ!
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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

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!

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.

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!

Adás-vétel
tölgy, akác minőségi tüzifa gurgó 
vagy konyhakész állapotban kiszállítva 
rendelhető. AA2297594. 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

tüzifA közvettlen az erdésztöl tölgy 
bükk cser akác erdei köbméterben 
20000ft tól 20ft-kg erd 06308726200 
06706777945 AA3235052

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

elAdó diófacsemeték, nagytermésű, 
papírhéjú, mandula stb. 27/310-136

könyveket, kisbútorokat, képeslapokat, 
kerámiákat, porcelánokat, rézkarcokat 
veszek. Bíró 20/964-0670.

AgAncsvásáR! Hullott szarvasagancsot 
7000 -18.500 Ft /kg-ig, trófeákat 
100.000 Ft/db-ig vásárolok engedéllyel.  
06-30/611-3866

Minőségi tűzifa megbízható helyről tölgy, 
bükk, gyertyán ömlesztve, hasítva 15.500 
Ft/m3. Akác ömlesztve, hasítva 16.500 
Ft/m3. 4 m3-től díjtalan házhozszállítás, 
kiszállítás hétvégén is!. Igény szerint 
egyedi méretre vágás. +3620/502-2614, 
+421/908-308-770.

vízteRes bontott cserépkályha 5 
db radiátorral költözés miatt eladó.  
75.000 Ft. 30/222-4198.

PáRAelszívó 220-as 12.000.-, rattan 
kanapé 3 személyes 220x120-as 
25.000.-. 30/222-4198.

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

vöRös TOJÓTYÚK házhoz szállítva  

650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

HízOtt kacsa megrendelhető házhoz 
szállítással. 30/505-6249.

tAnyAsi vörös tojójérce 2 kg-os 
1200 Ft/db. Ingyenes szállítással.  
Tel.:06-20/546-5918.

állást kínál
A Dunamag Kft fóliasátorral rendelkező 
partnereket keres paprikamag 
termesztésre, májusi ültetéssel.
Jelentkezni lehet telefonon Turza 
Pál +36-30-567-8545, e-mailben 
dunamagkft@freemail.hu

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.

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

néMetORszágBA keresünk 
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS 
SZ A K EMBEREK E T. H ivata los 
bejelentés, szállás, hazautazás 
biztosítva, versenyképes fizetés, 
azonnali kezdés. Svetho Kft.  
Tel: 06 70 703-4545

iROdAi munkára munkatársat keresünk 
zebegényi üzemünkbe, valamint szak-, 
vagy betanított munkást. ( jogosítvány 
előny). Jelentkezni 27/370-203.

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

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

vácOn a Tópart utcában 438 nm-es telek 
104 nm-es ház érvényes engedéllyel van 

rátervezve. Eladó! érd: 06 20 591 2966.

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 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 

jó elrendezésű, klímás, nagy lakás 
eladó Vácon terasszal, 3 szobával, nagy 
konyhával. 70/236-2708.

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

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

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

kiAdó Gödön különálló, egy szoba 
összkomfortos kisház. 20/976-6072.

elAdó Szokolyán két lakásból álló 
hőszigetelt családi ház. A régi épületben 
2 szoba, amerikai konyha, összkomfort. 
Szuterénben mosókonyha, kártyaszoba, 
kazánház. Fűtés gáz, vegyes. Gondozott 
kert, termő gyümölcsfákkal. Garázs! Az 
újépítésű lakás tetőteres. Földszinten 
amerikai konyha padlófűtéssel, 
fürdőszoba, wc. tetőtérben 4 szoba, 
gardrób, fürdő, wc. található. A két lakás 
külön-külön fogyasztásmérőkkel ellátott. 
Garázs! Irányár: 32 MFt. Vác-Deákvári 1,5-2 
szobás lakást beszámítok. 30/237-1688.

keMencén újszerű tetőtér beépítésű, 90 
m2-es, fagerendás mennezetű családi 
ház eladó. Ára: 12,8 MFt. 30/274-1790.

BORsOsBeRényBen 2 szintes, 98 m2-
es családi ház eladó. Ára: 9,49 MFt. 
30/274-1790.

tOlMácsOn 88 m2-es, tégla építésű 
családi ház nagy telekkel eladó.  
Ára: 6,75 MFt. 30/274-1790.

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

szendeHely-kAtAlinPusztán 107 
m2-es, 4 szobás családi ház eladó. Ára: 
17,95 MFt. 30/274-1790.

kisnéMediBen 84 m2-es családi ház 
eladó. Ára: 13,49 MFt. 30/274-1790.

vácdukán 80 m2-es parasztház eladó. 
Ára: 11,95 MFt. 30/274-1790.

vác belvárosában közös udvarba 
garzon lakás eladó. Fixár 12,35M  
Tel:0630-757-4367
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Felnőtt és gyermek 
bőrgyógyászati magánrendelés

06-30/76 00 133

Érettségizzen vagy fejezze be  
általános iskolai tanulmányait a

Pannon Gimnázium  
és Általános Iskolában

esti vagy levelező tagozaton már 16 éves kortól!

Beiratkozás: keddenként 15 órától
2613 Rád, Rákóczi út 1. • 2163 Vácrátót, Petőfi tér 6-8.  

Tel.: 06-20/992-5161 • www.pannongimnazium.hu

- Nyelvvizsga lehetőség
-Heti két tanítási nap

- Diákigazolvány
- Családi pótlék

Amit kínálunk:

ELŐZZE MEG A BAJT!

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu

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 9-től 23-ig.
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sződliget központjában 110nm-
es családi ház eladó. IrÁr: 33,9M  
Tel: 0630-415-0074

eRdőkeRtesen eladó 62nm-es 2018 
átadással Új családi ház. Ár:24,5M  
Tel: 0630-915-2942

 vác Alsóvároson 1,5 szobás lakás eladó. 
0630-462-3699 

vác Alsóvároson 1,5 szobás 
földszinti lakás eladó. IrÁr:16,2M  
Tel:0630-462-3699

sződligeten felújítás alatt álló családi 
ház eladó 800nm-es kerttel. IrÁr:19,9M 
Tel:0670-609-1170

vác Altány utcában eladó építési telek 
3100nm. IrÁr:27,9M 0630-423-7955

vác Nyulasban eladó 35nm-es 
kőház 900nm-es panorámás telken.  
IrÁr.6,9M Tel: +3630-234-1620

elAdó nyaralót, lakást házat keresek. 
Tel: 0630-435-9436

vác Deákváron újszerű amerikai 
konyhás, nappali+hálós lakás. IrÁr: 
16,9M Tel:0670-274-4960

vác Budapesti főúton felújított közös 
udvaros lakás eladó. IrÁr:15,3M  
Tel.0620-251-8066

elAdó lakást vagy házat keresek Vác és 
környékén. Tel:0670-850-9570

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

HAsznált autóját, tehergépkocsiját 
készpénzért megveszem. Üzemképtelen, 
papír nélkül is lehet. Ha kell 
házhoz megyek. 06-20/910-9361,  
20/280-9747

HAsznált és roncsautóját adásvételi 
s ze r ző dés se l  megvásá ro lom.  
06-70/368-3171

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.

óRABéRes terembérlés 24 m2-es, Vác 
Ponton udvar (Zrínyi u. 3.) földszint. 
20/566-5047.

AlBéRleti szoba családi házban, 
határozott időre férfinak kiadó Vácon. 
70/948-2635.

OktAtás
Házi időgondozó-, és babysitter 
tanfolyamok munkalehetőséggel.  
www.gyermekoldal.hu, 20/566-5047.

szOlgáltAtás
vállAljuk telkek tisztítását, 
fűkaszálást fakivágást akár a fáért 
cserébe! Veszélyes fakivágást, 
zöldhulladék elszállítást! 06-30/424-
5815.

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

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

palatetofelujitasjavitas.hu

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

MűszAki ellenőrzést, FMV-t, építési 
napló vezetést vállalok. Tel.: 30/682-
40-16

kőMűves munkát, hőszigetelést, 
vizes-repedezett épületek kezelését, 
tetőfelújítást vállalunk.www.faldoki.
hupont.hu.Tel.:06-70/384-2651

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

HOMLOKZATI 
ÁLLVÁNYOK 

BÉRELHETŐK 
Tel.:06 70 381 0114 

VASSZERKEZETEK 
HEGESZTÉSÉT 

VÁLLALJUK 
Tel.:06 70 381 0114 

HATVANI HASZNÁLTRUHA 
NAGYKERESKEDÉS 

Különleges válogatási 
lehetőség!

06-70/946-9554
táRskeResés

cROnOs társkereső 180.000 klubtaggal, 
azonnali keresési lehetőség csak 
nálunk. vac.ctk.hu, 20/566-5047, www.
valakikell.blog.hu.
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5-6-7-8 LÉGKAMRÁS 
GEALAN ÉS INOUTIC   

német pro�lrendszer,  
Ug=1.0Kw/m2 vagy 3  

rétegű üveggel (0.73 Kw/m2)  
MAGYAR TERMÉK

DÍJTALAN FELMÉRÉS,  

DÍJTALAN SZAKTANÁCSADÁS,   

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS

BELTÉRI AJTÓK!

NYUGDÍJASOKNAK  
minden szerdán 

+3% kedvezmény 
a műanyag  

nyílászárókból. 
Nyugdíjas  

igazolvány szükséges!

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI T
ERMÉKEK  

SZÉLES VÁLASZTÉKA  

PL: M
ŰANYAG REDŐNY  

    5
.950  Ft/db-tól

(Lidl-Diego mellett)

Az árak nettó árak!

 

580X580mm Bukó-nyíló ablak:                                     13.610,-
880x1180mm Bukó-nyíló ablak:                                   25.250,-
1180x1480mm Bukó-nyíló ablak:                                30.672,-
1480x1480mm Bukó-nyíló ablak:                                33.712,-
880x2080mm  Bukó-nyíló  erkélyajtó:                      34.493,-
880x2080mm  Bejárati  ajtó:                                            84.370,-

A feltüntetett árak a kedvezményt már tartalmazzák!

SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS GARANCIÁVAL!
Termékeinket megtekinthetik bemutatótermünkben!

-55%
kedvezmény  

 

TAVASZI NYÍLÁSZÁRÓ CSERE AKCIÓ !
"A" KATEGÓRIÁS NYÍLÁSZÁRÓK! 
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hajÁSZat

Női rövid hajmosás,
vágás, szárítás 
� Ammónia mentes hajfestékek �
� Hajregeneráló kezelés �

Fér�  hajvágás
� Hajfestés fér� aknak �

Bankkártyás � zetési lehetőség
Vác, Galcsek utca 11. (Tibi bolttal szemben)

1.750Ft

999Ft

06-70-315-2246

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14
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A kezelés Vácon zajlik.
Bejelentkezés: 06 30 584 5974

Régóta küzd a körömgomba 
okozta kellemetlenséggel? 
MI TUDUNK RÁ MEGOLDÁST!

A lézeres körömgomba kezelés klinikailag bizonyítottan a 
jelenleg létező legeredményesebb eljárás a gomba végleges 
megszüntetésére. A teljes gyógyulási arány 85-95% körüli, 
mely sokkal magasabb, mint a gyógyszerek vagy az ecsetelők 
esetében.

A KEZELÉS ELŐNYEI:
 teljesen fájdalommentes
  gyors, a kezelés csupán 
pár percet vesz igénybe

  a 6-8 kezelésből álló kúrát 
követően tökéletesen 
egészséges köröm nő

  kemikália mentes, nem 
terheli a szervezetet

  a kezelések között  
lakkozni lehet a körmöket

  legalacsonyabb kiújulási 
arány

 nem jár mellékhatásokkal A kezelés által elérhető eredmények

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

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.

Életpálya
hivatás

stabilitás
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