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JELENTKEZÉS MÓDJA: 

Önéletrajzodat a www.spar.hu oldalon, a Karrier menüpontja 
alatt töltsd fel adatbázisunkba, vagy küldd el raktar@spar.hu 
e-mail címre a megpályázni kívánt munkakör feltüntetésével.
Érdeklődni: Mátai Zseraldina, telefon: +36-20-823-8896

Ön a pályázati anyagának hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ah-
hoz, hogy személyes adatait a Spar Magyarország Kft. a kiválasztási folyamat 
során, és azt követően hat hónapig munkaerő-kiválasztási célból kezelje.

MI VÁR RÁD A SPAR-NÁL?
•  bejelentett hosszú távú munkalehetőség; kulturált munkakörülmé

nyek; modern eszközök,
•  alapbér + teljesítményarányos fizetés,
•  havi nettó 8000 Ft étkezési hozzájárulás és műszakpótlékok (dél

utáni, éjszakai, hétvégi),
•   munkába járás ingyenes céges autóbusszal az alábbi településekről:  

Budapest, Vecsés, Üllő, Gödöllő, Isaszeg, Pécel, Maglód, Ecser, Tá
piószentmárton, Tápióbicske, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápiósze
cső, Sülysáp, Mende, Gyömrő, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, Pilis, 
Monorierdő, Monor, Dabas, Ócsa.

•   ingyenes targoncavezetői jogosítvány (OKJs bizonyítvány) meg
szerzésének lehetősége.

Tehergépkocsi vezetőként rendelkezz C kategóriás jogosítvány
nyal, GKI és digitális gépjárművezetői kártyával. E kategóriás 
jogosítványodat előnyként értékeljük, de az sem gond, ha nem 
szerezted meg, mi beiskolázunk!

A villanyszerelő-karbantartó pozíció betöltéséhez feltétel a vil
lanyszerelő végzettség megléte.
Amennyiben minimum általános iskolai végzettséggel rendelkezel, 
elmúltál 18 éves és büntetlen előéleted van, legyél Te is kollégánk 

és dolgozz velünk egy családias vállalatnál!

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET, 
RAKTÁRI MUNKÁSOKAT, 

TEHERGÉPKOCSI VEZETŐKET,
VILLANYSZERELŐ-KARBANTARTÓKAT

keresünk kiemelkedő kereseti lehetőséggel 
Logisztikai Központunkba Üllőre!

Munkavállalóink a konkrét pozíciótól
és a szükséges feltételek teljesítésétől függően

bruttó 300–550 ezer Ft + pótlékot
is kereshetnek!
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Megfejtéseket névvel, címmel 
ellátva: a Dél-Pest Megyei 
Szuperinfó, 2700 Cegléd, 
Múzeum u. 3. címre vagy 
az info@dpmsz.hu e-mail 
címre várjuk név, lakcím 
megadásával. A megfejtések 
beérkezési határideje: 
2018. július 9. 

Kedves Olvasónk!

Ha Ön is szeretne részt venni az idei Reggea Campen 
július 24-28. között, akkor játsszon velünk! Ahhoz, hogy 
Öné lehessen egy páros napijegy, nincs más dolga, mint 
beküldeni a kérdésekre a helyes válaszokat. A rendez-
vény helyszíne 2018-ban is a Ceglédi Gyógyfürdő és 
Szabadidőközpont, illetve amellett lévő terület. 

1. Mikor volt az első Reggae Camp?

2. Mi a Reggae Camp szlogenje?

3. Kinek a fia az idei év egyik sztár fellépője,
    Julian Marley?

4. Mikor alakult meg a Ladánybene 27? 

5. Mikor jelent meg a Ladánybene 27 első                    
    albuma, mi volt a címe?

A helyes megfejtők között 10 db 
páros belépőjegyet sorsolunk ki!
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ÜVÍZSZINTES
1. Név előtag
3. Megfejtés 1. rész
10.  Soha németül
11. Zenei műfaj
12.  Levegő imert 

görög szóval
13.  Kapu, kijárat (angol)
14.  Kevert tiszai és ba-

latoni település
15. Ittrium vegyjele
16. Hasadék régiesen
17. ... fia, magyar filmdr.
18. Kis Evelin
20. Birkahang
22. Nátrium vegyjele
23. Tüzet szüntet
24. Tud. egyetemünk
27.  Összetűzés
30. Kiséret, uszály
32. Tova
33.  Bekapcsoló felirat
34.  Kipling kígyója
35. Rost, fonál, cérna
37. Város Erdélyben

FÜGGŐLEGES
1.  Megfejtés 2. rész
2. Állókép
3. Fecni, jegyzet
4. Véredényei
5.  Megy, halad angolul
6.  Folyadékkristályos 

képernyő
7.  Díszes
8.  Szeletel, aprít
9.  Teherfuvarozás
19. Belső meggyőződés
21. Kiejtett betű
25. Rak, helyez
26.  Fél szamóca!
27.  A telefon feltalálója
28.  Maldív-sziget 

centruma
29. Mely helyre?
31. Férfinév
36. Kazán alkatrész!
38. Vendéglői lap
39. Arzén vegyjele

Szerencsés nyerteseink névsorát 
2018. július 9-i számunkban olvashatják. 
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Kedves Olvasóink!
Játsszanak újságunkkal értékes ajándékokért minden hónapban! 

Júniusban a megfejtések a nemrég nyílt Kiskakas Vendéglőre (Cegléd, Széchenyi út 

11.) vonatkoznak, az ő nyereményeiért törhetik a fejüket. 

Megfejtéseket névvel címmel ellátva: a Dél-Pest Megyei Szuperinfó, 2700 Cegléd, Mú-

zeum u. 3. címre vagy az info@dpmsz.hu e-mail címre várjuk név, lakcím megadásával. 

A helyes megfejtések beérkezési határideje: 2018. július 5.  
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ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁRAK:
06.25.  PatikaPlusz Gyógyszertár 

Malomtó szél 30. Tesco
06.26.  Tömörkény Gyógyszertár  

Rákóczi út 45-49.
06.27.  Szent Imre Gyógyszertár  

Szent Imre herceg u. 22.
06.28.  Kígyó Patika 

Reggel u. 2.
06.29.  Felszegi Gyógyszertár 

Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a.
06.30.   Szent Anna  

Gyógyszertár 
Cegléd, Kőrösi út 11.

07.01.  Belvárosi Gyógyszertár 
Szabadság tér

07.02.  Gyógyír Gyógyszertár – 
Cegléd, Rákóczi út 7.

07.03.  Pingvin Patika  
Múzeum u. 2-4.

07.04.  Schulek Gyógyszertár  
Kőrösi út 51.

07.05.  PatikaPlusz Gyógyszertár 
Malomtó szél 30. Tesco

07.06.  Tömörkény Gyógyszertár  
Rákóczi út 45-49.

ORVO SI  Ü G Y E L E T:
A budapesti irányító 
központ telefonszáma:  
+36 1 3016969. Hétvégén 
és ünnepnap (tárgy-
napon) a gyermekorvosi 
ügyelet reggel 8 órától este  
20 óráig működik. Cegléd, 
Kárpáti Aurél u. 9. A folya-
matos, sürgősségi ellátás 
érdekében, ha nincs gyer-
mekorvosi ügyelet, akkor 
továbbra is a felnőtt házior-
vosi ügyelet végzi a beteg-
ellátási feladatokat: Tel:  
+36 1 3016969; Cegléd, 
Kossuth Ferenc utca 17. 

V É R A DÁ S
06.27. 10.00-12.00
Művelődési Ház
Újszilvás, Szent István út 4.

06.27. 14.00-16.00
Pintér és Társa Kft.
Abony, Ceglédi út 61.

Á L L AT O RVO S I 
Ü G Y E L E T

Június 30 – Július 1.
Magánügyelet:

Dr. Cservény Antal 
Cegléd, Malomtószél 13. 
Tel.: +36 53 312 294

Dr. Modor Péter 
Kocsér, Szent István tér 5. 
Tel.:  +36 53 359 725,  

+36 20 375 7750

Rendelői ügyelet:
Állatorvosi Rendelő  
és Patika
Cegléd, Eötvös tér 1.  
Tel.: +36 20 931 2076

EGÉSZSÉGFILMAJÁNLÓ
c e g l é d i  G e o r g e  Pa l  m o z i

Ocean’s 8: Az évszázad átverése
Danny Ocean nagy volt, de nem elég nagy. Háromszor is össze-
gyűjtötte kora legmenőbb bűnözőit, és nagy zsákmánnyal 
távozott... de van, aki még nála is ravaszabb, bátrabb és vonzóbb: 
a húga, Debbie. Debbie Ocean tudja, mitől döglik a légy. Sosem 
fél és sosem hagyja cserben a humora. Ráadásul ravaszabb 
bármelyik férfinál. Legújabb célpontja az évente megrende-
zésre kerülő, az ország összes milliomosa, sznobja és szélhá-
mosa számára kihagyhatatlan nagy esemény, a New York-i Met 
Gala – amelyen történetesen egy hűtlen expasija is részt vesz. 
De egy ilyen nagy buli végrehajtásához szüksége van a tökéletes 
csapatra, így aztán nekiáll, hogy összeszedje a legjobbakat...
Vetítés:  06.28.–07.04 csütörtök–szerda 18.00

További vetítések:
Patkós Irma terem
Felelsz vagy mersz
06.28.–07.04 csütörtök–szerda 20.00
Gombos Jim és Lukács a masiniszta
06.28.–07.04. csütörtök–szombat 16.00

Huszárik Zoltán terem
Táncterápia
06.28.–07.04 csütörtök–szerda 17.45
Kutyák szigete
06.28.–07.04 csütörtök–szerda 19.45

Részletek: www.mozicegled.hu

a rt  m o z i  n a g y kő r ö s
Sicario 2. – A Zsoldos

Egy kíméletlen drogháborúban nincsenek szabályok... Miután a 
mexikói kartellek terjeszkedése egyre nagyobb méreteket ölt az 
Egyesült Államok területén, Matt Graver különleges ügynök újabb 
véres küldetésre indul: ismét szövetkezik a hidegvérű kolumbiai 
bérgyilkossal, Alejandróval, aki évekkel ezelőtt bosszút esküdött, 
amikor a kartell emberei megölték a családját...
Vetítés:  06.29.–07.03. péntek–kedd 19.00

További vetítések:
Jurassic World: Bukott Birodalom 
06.25.—06.26. hétfő—kedd 19.00 és 06.28. csütörtök 19.00
Menekülés a szerelembe
06.28. csütörtök 19.00
Kutyaparádé
06.29.—06.30. péntek—szombat 15.00
Vissza a Gyökerekhez
06.29.—07.03. péntek—kedd 17.00

www.facebook.com/korosartmozi/
További részletek és információk:  

www.dpmsz.hu

ABONY
Június 30. 18.00 (szombat)
Nyári Zenés Est – Törökbá-
lint kamarakórus koncertje 
"Hangoló" címmel. 

Kultúra Háza zenélő udvar. 
Érzelmek-szerelem, szeretet, 
gyűlölet, indulat és más 
érzések a zene nyelvén. 
Belépés díjtalan. Rossz idő 
esetén a színházteremben 
tartják meg az eseményt.

ALBERTIRSA
Július 7. szombat este
Fúvószenekari fesztivál

Albertirsa várossá 
válásának tizenötödik 
évfordulója alkalmából a 
Gerje-Party Fúvósegylettel 
és vendégeivel. Helyszín: 
Mirelite Park. (Esős idő 
esetén: Móra Ferenc Kultu-
rális Központ)

CEGLÉD
Június 29.- július 1. 
(péntek-vasárnap)
I. Opel Feszt és I. GSI 
találkozó

Szeretettel várnak minden 
Opel-tulajdonost és érdek-
lődőt! Szombati a következő 
programokkal: autó szép-
ségverseny, felnikitartó, 
gumihajító, kipufogó, 
féktárcsa hajító verseny. Kb. 
16 órától autós felvonulás 
a kempingből a városba, 
a Pesti út-Szabadság tér 
útvonalon.

Helyszín:  
Cegléd, Gyógyfürdő- és 

 Szabadidőközpont

CEGLÉDBERCEL
Kertipartitúra
Július 7.

Villon-Faludy: Megáldva 
és leköpve mindenüt. Gál 
Tamás zenés irodalmi estje.

Július 28.
Kayamar és a 
KVVKamarakórus. 

Helyszín: Ceglédbercel, Mély 
utca 1. Jegyinformáció: www.
facebook.com/kertipartitura,  

+36 20 210 5221
TÖRTEL
Július 7.
IV. Törteli Juhászfesztivál

Az esemény megtartá-
sához kiváló alapot nyújt az, 
hogy egy nemcsak Magyar-
ország, de Európaszerte is 
híres juhtörzstenyészet van 
a törteli Sebők Mihály birto-
kában, aki nem mellesleg a 
hazai juhtenyésztés méltán 
elismert, vezető személyi-
sége. A program szakmai 
részében a szakmabeliek 
és az érdeklődő vendégek 
ezt is megnézhetik. A szóra-
koztató programok között 
főzőverseny, sztárven-
dégek, kirakodó népművé-
szeti vásár, tanyaszínház, 
juhászbál is helyet kap. 
Szakmai délelőtt helyszíne: 
Sebők Mihály mintatelepe 
(Törtel, Kákástó-dűlő 22.) 
Szabadtéri program: Törteli 
KSK Sportcentrum (Törtel, 
Kőrösi út 75.).

További programokért és
információkért keresse: 

www.dpmsz.hu; 

KULTÚRA, PROGRAMOK

I M P R E S S Z U M

Dél-Pest Megyei 
Szuperinfó

Megjelenik minden hétfőn  
37.200 példányban.

Lapzárta: péntek 12.00 óra.

Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelős szerkesztő: Zakar László

Szerkesztőség:
2700 Cegléd, Múzeum u. 3.

Tel./fax.: 53/317-422
www.dpmsz.hu
info@dpmsz.hu

Nyomda: Lapcom Zrt., 
6729 Szeged, Szabadkai út 20.

Terjeszti: Hírös Modul Kft.

Terjesztési területek:
Cegléd, Csemõ, Külsõ-Budai út,

Ceglédbercel, Albertirsa, Dánszentmiklós,  
Nyáregyháza, Nyársapát, Nagykõrös, Törtel, 

Mikebuda, Kocsér, Kõröstetétlen, 
Jászkarajenõ, Abony, Újszilvás, Tápiószõlõs, 

Tápiógyörgye, Pilis, Tápiószele, Farmos, 
Tápiószentmárton.

A hirdetések tartalmáért  
felelõsséget nem vállalunk!



Szolgáltatók
4 2018. június 25.
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EGY darab 400 literes tejhűtő eladó. 
Érdeklődni: +36 30 998 5987 

FRANCIA bulldogok, babakocsik, 
csónak, robogók, Babetták, koloniá-
lok, sarokülő,  bútorok, mosógépek, 
szárítógépek, mikrók, gáztűzhelyek, 
kerékpárok, benzines sövénynyírók, 
fűnyírók, hűtők. +36 20 281 3510 

HAGYATÉKBÓL bútorok, gáztűzhe-
lyek, 300 literes fagyasztóláda, új 
kerekesszék, szoba-wc-k eladóak. 
+36 53 314 500; +36 53 367 972 

MÉRLEG, maghőmérő, kétmedencés 
mosogató, bevásárló kosarak, gurulós 
polc, akasztós fali állvány, kiteker-
hető napellenző, árazógépek, Micra 
pénztárgép eladóak. +36 70 397 6582 

120 literes Hajdú vil lanybojler, fér-
fi versenykerékpár, 50 cm3 robogó, 
1200 darab martfűi cserép, 3 darab 
újszerű, műanyag ablak, új ajtólapok 
eladóak. +36 20 946 0473 

WHIRLPOOL automata mosógép ga-
ranciával eladó. Száll ítás lehetsé-
ges. 25.000 Ft. +36 20 375 9910 

 ELADÓ kézzel szedett cseresznye cef-
rének 150 Ft/kg áron +36 70 382 9885 

LOVASKOCSI, lószerszámok, hintó 
eladó. +36 53 705 244 

J Á R M Ű
ELADÓ tulajdonostól magyarországi 
2004-es Opel Corsa-C 1.2-es 16 V-s 
szgk. Törésmentes, valós 149.800 
km, friss műszaki vizsga, megkímélt 
állapot, áll ítható szervokormány, 
centrálzár, áll ítható ülések, elektro-
mos ablak, dupla légzsák, téli-nyá-
ri gumiszett. Ár: 760 EFt Érdeklődni: 
+36 20 546 2246 

RÉGI motorokat, autókat keresek 
gyűjteménybe. Akár hiányosat is, al-
katrészeket is. +36 30 905 1306 

ELADÓ 2004-es 1,2 Nissan Micra. 
Érvényes műszaki 2020 januárig. 
+36 53 378 212 

ELADÓ 1991-es Wolksvagen Passat 
személyautó +36 20 269 3855 

AUTÓ, lakókocsi őrbódénak eladó. 
+36 20 345 9687 

YAMAHA XT-125 extrákkal, utánfu-
tó 300 kg-os friss műszakival eladó. 
+36 30 463 4426 

V E G Y E S
TŰZIFA vastag akác 3500 Ft/100 kg, 
vékony akác 2990 Ft/100 kg. Ha-
sítást, házhoz száll ítást vállalunk. 
(AA542130) +36 30 576 7261  

 FELVÁSÁROLOK elromlott háztar-
tási gépeket: 500 Ft/db, komp-
lett számítógépet: 500 Ft/db, ak-
kumulátort: 1.000 Ft/db, rossz vil-
lanymotort: 100 Ft/kg, gumis réz-
kábelt: 250 Ft/kg. Ugyanitt ócs-
kavas és színesfém felvásárlás a 
napi árfolyamon. +36 20 331 5370 

NYÁRFA 1950 Ft/100 kg; vegyes 
fa: 2300 Ft/100 kg  AA: 6027982,  
+36 30 570 5675 

BEFŐTTNEK, fagyasztásra, szörpnek 
pálinkának, gyönyörű nagyszemű 
üvegmeggy, kis és nagy tételben el-
adó, termelői áron! Ugyanott 100 
százalékos, mindenféle tartósítószer 
mentes gyümölcslé nagy választék-
ban kapható. 2723 Nyáregyháza,  
A 405-ös főút 5-6-os km szelvé-
nyében, a dánszentmiklósi bejáró-
nál található sárga raktárban. Tel.:  
+36 70 395 1586 

 ELADÓ bükk szélfa, hasított bükk, 
akác tűzifa. (AA5998865). Telefon: 
+36 30 635 7472 

NYÁRFA, nyárfaszél, tölgy, vas-
tag akác, akácszél tűzifa eladó. 
(AA6003762) +36 70 578 3717

I N G A T L A N

CEGLÉD Öregszőlőben 35 nm-es egy-
szobás felújítandó kis ház eladó 1200 
nm telken 2.4 mFt +36 70 336 8899 

CEGLÉD belvárosában 4+ nappalis csa-
ládi ház kis telken eladó vagy lakást be-
számítok! 19.9 mFt +36 70 411 8406 

CEGLÉD Budai úti strand mellett 1150 
nm telek 20%-os beépíthetőséggel el-
adó 1,7 mFt +36 30 555 1434 

CSALÁDI ház eladó vagy kiadó 
Kőröstetétlenen. +36 20 242 7122 

CEGLÉD belvárosában 3,5 szobás 
kétgenerációs családi ház eladó  
23,9 mFt +36 70 336 8899 

ÚJSZILVÁSON 2 és félszobás csalá-
di ház eladó! Érd.: +36 20 777 4811 

CEGLÉDBERCELEN Vaspálya utcában 
eladó egy 3 szobás, 100 nm-es la-
kóterületű, teljeskörűen felújítandó 
családi ház! Gépészetileg kialakított 
fürdőszoba, 1252 nm-es telek. Víz, 
vil lany, csatorna közművekkel, gáz 
utcában. +36 30 864 4944 

ABONYBAN 100 nm-es 2+ nappa-
lis családi ház eladó 650 nm telken  
8,9 mFt +36 70 336 8899 

ALBERTIRSA központjában II. emele-
ti 35 m2-es társasházi lakás eladó. 
+36 20 824 4459 

CEGLÉDEN 55 nm-es fsz-i 2 szobás 
panellakás eladó 4 emeletes társas-
házban +36 70 411 8406 

FARMOS belterületén, központhoz, 
vasútállomáshoz közel telek eladó. 
Érdeklődni: +36 30 209 0004 

CEGLÉDEN 10 éves 100 nm 3+ nap-
palis családi ház 4000 nm telken el-
adó 21,9 mFt +36 70 411 8406 

CEGLÉDEN 2,5 szobás erkélyes  
62 nm-es felújított panellakás eladó 
13,9 mFt +36 70 336 8899

4 lakásos társasházban 65 m2-es 
földszinti és I. emeleti lakás eladó 
Albertirsán, Kossuth Lajos utcában. 
315000 Ft/m2 +36 20 456 6870 

ZÖLDHALOMBAN 800 nm telek, télen 
is lakható, komfortos házzal eladó. 
+36 20 360 9326 

220 nm-es kertes ház eladó Ceg-
léd Szellő utca. Ára: 29,99 M  
+36 70 613 6141 

TÁPIÓGYÖRGYE határában 13 ha 
szántóföld eladó. Ár: 19,5 MFt  
Tel.: +36 20 936 4902 

TÁPIÓSZŐLŐSÖN központban 120 nm-
es 4,5 szobás családi ház eladó 1200 
nm telken 16.9 mFt +36 70 336 8899 

CEGLÉD belvárosában 120 nm 3+ ét-
kező +70 nm lakrésszel eladó vagy 
ingatlant beszámítok! 29.9 mFt  
+36 70 411 8406

CEGLÉDEN Rákóczi úton fsz-i  
1+2 félszobás távfűtéses téglalakás 
eladó. Ingatlan értékesítők kímélje-
nek! +36 70 387 1013 

KÍVÜL- belül felújított kétszobás 
ház eladó Cegléd központjában.  
+36 20 412 9534 

CEGLÉD eladó egy 51 nm-es tégla-
építésű és egy 62 nm-es panellakás. 
Érdeklődni a 06/30-366-8013-as  
telefonszámon lehet.  

KŐRÖSTETÉTLENEN két szobás 
összközműves ház eladó. Érdeklőd-
ni: +36 20 490 6578 

CEGLÉDEN 100 nm-es családi ház 
felújítva, nagy udvarral, 125 eFt/nm 
reklámáron  két hétig 12,5 MFt-ért 
eladó. +36 20 934 3520 

NAGYKŐRÖS Csíkvár dűlőben be-
tonúthoz közel, vízvezetékkel, 
központifűtéssel, háromfázissal el-
látott tanya, konyha, spájz, fürdő-
szoba, 3 szoba, gazdasági épüle-
tekkel, 1,5 Ha földdel eladó  8 mFt.  
+36 20 922 6356 

I N G A T L A N T  K E R E S

 ELADÓ családi házat keresek.  
+36 20 232 6820 

CEGLÉDEN 1-2,5 szobás panel- i l let-
ve téglalakásokat keresek! Telefon: 
+36 70 411 8406 

 ELADÓ ingatlant keresek ügy-
feleim részére Albertirsa és Pi-
lis környékén. +36 30 832 0951 

CEGLÉDEN a kertvárosban lévő  
60 m2-es, 2 szobás házamat na-
gyobbra cserélném értékegyeztetés-
sel szintén a kertvárosban lévő ház-
ra. +36 20 962 7681 

 ELADÓ lakást keresek. Telefon: 
+36 70 454 3822 

CEGLÉDEN vagy környékén eladó há-
zat, esetleg lakást keresek 21 mFt-
ig. +36 70 454 5341 

K I A D Ó

 CEGLÉDEN, Rákóczi út 4 sz alatti 
üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni: 
+36 30 943 8839 

CEGLÉDEN bútorozott lakás kiadó 
+36 20 582 8955 

CEGLÉDEN Szolnoki út elején 1 db  
20 nm-es üzlethelyiség kiadó.  
+36 30 258 7246 

CEGLÉDI, Teleki u. 1-3. sz alatt  
26 NM-es üzlethelyiség kiadó  
+36 20 973 2843 

CEGLÉDEN vasútállomásnál 2. eme-
leti 2 szobás albérlet fiatal párnak 
kiadó. +36 20 590 3396 

CEGLÉD városközpontjában, külön 
bejáratú, 40 nm-es iroda helyiség 
kiadó. Érdeklődni munkaidőben az 
alábbi telefonszámokon: +36 20 911 
8209; +36 53 500 182 

CEGLÉDEN bármilyen célra megfelelő 
üzlethelyiség kiadó jó parkolási le-
hetőséggel. +36 70 332 1179 

ALBÉRLET felújított társasházban igé-
nyes 1-2 fő részére kiadó. 75.000 Ft 
+36 20 934 3520 

CEGLÉDEN Kossuth Ferenc utcában 
első emeleti 2 szobás panellakás ki-
adó. Érdeklődni: +36 30 953 5174 

A D Á S - V É T E L

EBÉDLŐASZTAL 6 textilbőr székkel, 
2+1-es ülőgarnitúra, kombinált hű-
tőszekrények, felültöltős Whirlpool 
mosógép, 2 db szőnyeg, bordásfal 
eladó. +36 30 905 4421

ÚJ zöld színű nyithatós kanapé két 
fotellel eladó Cegléden. Telefon:  
+36 20 263 6266

FŰNYÍRÓ traktorral fűnyírást válla-
lok! +36 20 421 8723

FŰKASZÁLÁS, veszélyes fák kivágá-
sa, akár az anyagáért is. Száll ítás 
megoldott. +36 30 266 5486  

 KÖLTÖZTETÉST,  bútorszál l i tást , 
lomtalanítást vál lalunk 3,5 t , 
p o n y v á s  t e h e r a u t ó v a l . 
Telefonszám: +36 20 939 0096  

PALATETŐ bontás nélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. www.palatetofelujitasjavitas.hu 
+36 30 229 2206 

 TETŐK jav í tása ,  kész í tése , 
veszélyes fák lebontása. Molnár 
Gábor. Telefonszám: +36 30 324 
8373; +36 70 366 6518 

VILLANYSZERELÉS és 0-24 óráig 
ügyelet. +36 30 369 5209 

REDŐNYMESTER! Redőnyök, relu-
xák, szúnyoghálók javítása, készí-
tése. Gurtnizsinórok cseréje jó mi-
nőségben, reális áron, garanciával! 
+36 70 354 0351 

AUTOMATA mosógépek javítását vál-
lalom, akár hétvégén is. Telefon-
szám:: +36 20 401 9363

FUVAROZÁST, lomtalanítást, udvar 
takarítást, sittszáll ítást vállalok. +36 
70 363 9149 

CSALÁDI házak felújítását vállalom. 
Vizes falak szigetelése, nyílászá-
rók cseréje, térkövezés, ács mun-
kálatok, belső festések, dryvitozás, 
vízvezeték szerelés. Díjmentes ki-
szállás. Érd.: +36 30 364 2356 

LAKI kályhakerámikus kályhás mes-
ter új cserépkályhák, átrakások, ja-
vítás. Mobil kemencék, hordozhatók. 
+36 30 984 9209

 FELVÁSÁROLOK ablakspalettát, fa-
teknőt, gyalupadot. +36 20 227 8575 

DOBOS Tűzifa Kft. Csemő: eladó 
akác tűzifa TA:AA5863620. Telefon: 
+36 20 332 8909 

KERTI kisgépeket, rotációskapát, 
kistraktort, pótkocsit, fűnyírótrak-
tort, alternálókaszát, fűkaszát, lánc-
fűrészt stb. keresek alkatrésznek 
hibás működésképtelent is. Tel.:  
+36 30 184 6220 

EPER cefre eladó Cegléden. Telefon: 
+36 70 590 3015 

 VASTAG akác 3600 Ft/100 kg, 
tölgy,  bükk 3400 Ft/100 kg, 
vékony akác 3000 Ft/100 kg, 
vegyes tűzifa 2600 Ft/100 kg, 
nyár fa  2200  F t /100  kg 
(TA:AA5863044) +36 30 307 0147 

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gé-
peket, élhajl ítót, fúrógépet, gépsa-
tut, üllőt, CO hegesztőt, műszerész-
esztergát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. Telefon: 
+36 70 624 5475 

 DUNNÁT, párnát, régi használt tol-
lat veszek, hívásra házhoz me-
gyek! Érd.: +36 30 467 4542 

 S Z O L G Á L T A T Á S
 REDŐNYEXPRESS! Régiek javítá-
sa, újak készítése garanciával, 
gurtnik cseréje. +36 30 780 94 90 

 VESZÉLYES  fák  k i vágása , 
e lszá l l í tása .  Kosaras  autó 
rendelkezésre áll .  Telefonszám: 
+36 30 333 5086 

MŰANYAG nyílászárok beépítése és 
forgalmazása, akár egyedi méretben 
is, felár nélkül. Beépítési határidő  
3 héten belül. Érdeklődni: 16.30 után 
+36 20 260 5450 

 REDŐNY szerviz! Leszakadt, nem 
működő redőnyök teljes körű ja-
vítása, gurtnik cseréje. +36 70 
265 6065, +36 30 919 0446 

KÖLTÖZTETÉS, bútorszáll ítás 3,5 
tonnás, zárt, ponyvás teherautóval 
kedvező áron. +36 20 320 1397 

 ÁCS, tetőfedő, bádogos munká-
kat vállalok Lindab lemezzel, cse-
repes lemezzel és Tondach cse-
réppel. Felmérés ingyenes! Régi 
tető felújítása, lapos tető szigete-
lés. Számlaképesen: Mátyás Eu-
rópa Hu Kft. +36 30 376 8440;  
+36 20 251 9041; +36 70 219 9167 

KÁDFELÚJÍTÁS hőkezeléssel! Hely-
színen, garanciával. Minden szín-
ben! Vil lanyszerelés! Telefon:  
+36 70 510 8127 

 CSALÁDI ház építése teljes körű 
ügyintézéssel. CSOK felhasználá-
sa, valamint hitelügyintézés lehet-
séges. Érdeklődni: +36 70 443 3898 

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétá-
zást, teljes ház, lakásfelújítást vál-
lalok referenciákkal, garanciával.  
+36 30 230 6148 

 KERTÉPÍTÉST, kertrendezést, sövény 
és fűnyírást, gyepszellőztetést válla-
lok. Szakember  +36 20 926 2032 

VILLANYSZERELÉSI munkát válla-
lunk Cegléden és vonzáskörzetében.  
+36 20 212 1892 

 DUGULÁSELHÁRÍTÁS SOS-ben, 
l e fo lyórendszerek  t i sz t í tása .  
+36 30 292 5644 

PALATETŐ, lapostető szigetelése 
korszerű anyagokkal, garanciával, 
referenciákkal. Csatornázás! Tele-
fonszám: +36 20 949 1867 

MESTERBOSZORKÁNY, jövendőmon-
dó, rontáslevétel, szerelmi energi-
ák, halottlátás, isteni gyógyító erő-
vel. +36 70 434 2178

Mély fájdalommal 
tudatjuk hogy 

szeretett nagypapánk, 
dédipapánk 

Dózsa Imre 
2018.06.13. hirtelen, 

békességgel eltávozott. 

Szeretett halottunkat 
2018.06.26-án
11.00 órakkor 

Cegléden az Újvárosi 
temetőben helyezzük 

örök nyugalomba.
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 M A G Á N N Y O M O Z Á S :  a d ó s s á g 
rendezés ,  e l tűn t  szemé lyek 
felkutatása, követés, megfigyelés, 
bizonyítékok beszerzése, szerződés 
e l ő t t i  é l e t m ó d v i z s g á l a t , 
környezettanulmány.orangyaliroda@
gmail.com +36 30 906 7095 

TAKARÍTÁST vállalok Cegléden.  
Telefonszám: +36 30 870 3355 

 GURTNI csere, új redőny ké-
szítése, faredőny javítás hét-
végén is, gyors precíz munka.  
+36 30 900 8159; +36 70 227 6273 

KÁRPITOS! Antik, stí l-, modern és 
retró bútorok áthúzása, javítása, fel-
újítása. +36 20 961 9874 

REDŐNY javítás, gurtnicsere, akár 
még ma vagy hétvégén! Fa, mű-
anyag redőnyök,szúnyoghálók, relu-
xák gyártása. Gyorsan- hatékonyan- 
megbízhatóan. +36 30 728 5389  

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával. Telefonszám: 
+36 70 233 0673 

 REDŐNY Doktor! Redőnyök ja-
vítása, újak készítése, garan-
ciával. Hétvégén is. +36 20 
299 2233; +36 70 287 7851 

KÚTTISZTÍTÁST, kútmélyítést, fertőt-
lenítést, ásást és fakivágást vállalok. 
Pl.: fenyő/dió. +36 30 951 0378 

 REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jes körű 
jav í tás ,  gur tn icsere .  Prec íz 
munka, kedvező ár. Telefonszám: 
+36 20 624 1272 

ÁCS, tetőfedő, kőműves, bádogos 
és malterba kúpozás. Telefonszám: 
+36 20 512 9068 

FRISSÍTŐ és gyógymasszázst vál-
lalok Cegléden és környékén. Pá-
ros masszázsra is van lehetőség!  
+36 30 830 6158 

 FERENCROLÓ! Gurtnicserék! Régi 
rossz fa és műanyagredőnyök 
felújítása, készítése. Telefonszám: 
+36 30 676 1989  

Á L L A T
 18 hetes Tetra SL tojóhibrid jérce 
eladó: 2.000 Ft/db. Telefonszám: 
+36 20 941 5540 

ELŐNEVELT pulyka és tojóhibrid 
csirke kapható. Gali Baromfikelte-
tő, Albertirsa +36-30/350-5487,  
+36-53/370-047 www.galikelteto.hu  

KISKECSKÉK eladók. Érdeklődni:  
+36-70/301-0746 este.  

1 db 200 kg-os hízó eladó. Tele-
fonszám: +36 30 266 5486 

MANGALICA kb. 150 kg (450 Ft/kg), 
kecske, birka 6-18 eFt eladó. Tele-
fonszám: +36 30 463 4426 

TANYASI vörös tojójérce 2 kg, 1200 
Ft/db. Ingyenes házhoz száll ítással. 
+36 20 998 7715 

KOMONDOR keverék kiskutyák in-
gyen elvihetők Csemőből. Tele-
fonszám: +36 70 617 7516 

CEGLÉDEN 15 darab választási ma-
lac eladó. +36 20 958 3501 

ELŐNEVELT csirke, kacsa és 10-13 
hetes vörös jércék eladóak. Tele-
fonszám: +36 70 776 6206 

T Á R S K E R E S É S
62 éves elvált egyedül élő, káros 
szenvedélyektől mentes férfi keresi 
korban hozzáil lő hölgy ismeretségét. 
+36-30/433-4963 (19 óra után)  

72 éves férfi tartós kapcsolatra tár-
sat keres. Jogosítvány jó, ha van. 
Tel.: +36 20 535 7980 

158/80, 60 éves hölgy korban hoz-
zá il lő társat keres. +36 30 958 0080 

Csomagolókat, gépkezelőket 
keresünk 2 műszakos (12 órás), 3+3-mas munkarendbe, 

Prologis ipari parkba 

valamint biatorbágyi logisztikai céghez 
minőségellenőröket,  

készletgazdát, targonCavezetőt 
3 műszakos, 8 órás munkarendbe. Ingyenes céges 

busszal a bejárás Ceglédről, Ceglédbercelről,  
Albertirsáról megoldott.  

Felvételi interjú: 
2018. 07.03., kedd 13.00 óra,  

Móra Ferenc Művelődési Ház, Albertirsa Pesti u. 85. 
érd.: 06(70)342-1653

A PÁTRIA Takarékszövetkezet a hazai  
takarékszövetkezeti integráció egyik  
kiemelt szereplője.  
A Gödöllőtől Kecskemétig terjedő egybe-
függő működési területen több, mint 300 
munkatárssal szolgálja ki ügyfeleit.

Legyen Ön is a kollégánk! Új munkatársat keresünk!

A fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot, 
fizetési igény megjelölésével az alábbi e-mail címre kérjük: 

hrber@patriatakarek.hu

ÜGYFÉLREFERENS munkakörbe
jászkarajenői, nagykőrösi, üllői, gyömrői és 
budapesti fiókunkba.
FŐBB FELADATOK:

Az ügyfelek teljes körű kiszolgálása, tájékoztatása, igényeik feltérképezése, 
kapcsolattartás, tanácsadás, proaktív értékesítés, 
Számlavezetéssel kapcsolatos napi operatív feladatok elvégzése 
minden ügyfélszegmensre
Lakossági hitelezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Részvétel a pénzforgalom lebonyolításában
Meglévő és új ügyfeleknek a Hitelintézet termékeinek értékesítése (betéti- és  
befektetési termékek, hiteltermékek, számlatermékek és az ahhoz kapcsolódó 
egyéb termékek és szolgáltatások)

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
Középfokú szakirányú iskolai végzettség
Magabiztos MS Office ismeret  (MS Excel, Word)

ELŐNY:
KKV vagy lakossági hitelezésben szerzett gyakorlat és nyelvismeret

SZEMÉLYISÉGBELI ELVÁRÁSOK:
Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség. Proaktív, ügyfélorientált hozzá-
állás.  Csapatban való együttműködési készség. Pontos, precíz munkavégzés, 
terhelhetőség. Ügyfélközpontú, értékesítés orientált szemlélet.
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A Duvenbeck Logisztikai Kft. sofőrt keres 

belföldi munkavégzésre
 azonnali kezdéssel!

C+E kategória szükséges!

•  Napi hazajárás
•  Kecskeméti és/

vagy Albertirsai 
sofőr váltások

•  Hétfőtől 
szombatig tartó 
munkavégzés

•  Kiemelkedő 
bérezés

• Azonnali kezdés
•  Hosszú távú, 

bejelentett 
munkaviszony

•  Saját gazdás 
rendszer

Jelentkezni a 0630/950-0924-es telefonszámon lehetséges!

Amit kínálunk:
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TEHERGÉPKOCSI sofőrt keresek ceg-
lédi hosszú távú munkavégzésre, út-
építéshez. +36 70 452 4980 

TAKARÍTÓNŐT keresünk Cegléd, Bür-
geház dűlőbe, heti 2 alkalomra. Ér-
deklődni: Tel: +36-53/500-037; 
E-mail: office@brakehose.hu  

CEGLÉDI munkahelyre keresünk te-
hergépjárművek javításában jártas 
autószerelő munkatársat. Feltétel: 
autószerelő végzettség. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk! Érdek-
lődni lehet az alábbi telefonszámon:  
+36 30 476 9819 

NAGYKŐRÖSI Tüzéptelepünkre "C" 
kategóriás jogosítvánnyal sofőrt ke-
resünk. Kiemelkedő bér, juttatások. 
+36 30 943 8950 

BUDAPESTI munkahelyünkre 
áruösszekészítő, árufeltöltő embere-
ket keresünk napi 11.000.-Ft bére-
zéssel. +36 20 999 2999 

CEGLÉDEN az Amnesia márka-
üzletbe munkájára igényes mun-
katársat keresünk. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal:  
kata.amnesia@gmail.com  

CEGLÉDI vendéglőnkbe szakácsot 
keresünk! +36 70 365 4799 

CEGLÉDEN élelmiszer üzletbe azon-
nali kezdéssel eladókat felveszünk. 
Jelentkezés telefonon +36-70/361-
9907 Kedves ABC  

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELŐKET és se-
gédeket keresünk. Telefonszám:  
+36 30 246 8651 

NAGYKŐRÖSI Tüzéptelepünkre áru-
kiadó- értékesítő kollégát kere-
sünk. Kiemelt bérezés, stabil háttér.  
+36 30 943 8950 

FESTŐT és festősegédet keresek. Heti 
f izetéssel. Tel.: +36 70 321 9784 

 A Széchenyi Úti Óvoda és Tagóvodái 
óvodapedagógusokat és fejlesztőpe-
dagógust keres. Jelentkezni szemé-
lyesen az intézményvezetőnél, idő-
pont egyeztetés: + 36 53 310 347 

PANNONLOG TRANSPORT KFT. C+E 
kategóriával rendelkező gépkocsi-
vezetőket keres. Kiemelt bérezés: 
500.000 Ft/hó (11.500 km/hó ese-
tén), plusz egyéb juttatások. 1/1 
munkarend, minden hétvége itthon, 
indulás, érkezés helye: újhartyáni 
telephelyünk. +36 70 383 1686,  
+36 70 617 2702. 

MEGBÍZHATÓ, jó fizikumú férfi mun-
katársakat keresünk ceglédi üze-
münkbe présgép mellé. Magas bére-
zés. Érd.: +36 20 412 4880 

SZERKEZETÉPÍTÉSBEN jártas kollé-
gákat keresünk budapesti munka-
helyre napi feljárással, kiemelt bére-
zéssel. Érd.: +36 70 430 7505 

 CEGLÉDI építőipari cég felvesz: kő-
művest, segédmunkást, szobafestő 
mázoló szakmunkásokat, kerti mun-
kásokat és kőműves tanulót azonna-
li kezdéssel, kiemelt kereseti lehető-
séggel. Jelentkezni: +36 30 296 1109 

NYUGDÍJAS munkavállalók jelent-
kezését várjuk különböző betaní-
tott és szakmunkákra, 4-6 órában, 
akár azonnali kezdéssel. 820-1200 
Ft/óra. Szomszédok Nyugdíjas Szö-
vetkezet: +36-20/215-08-37 vagy  
+36-20/396-2869.

TARGONCÁST és betanított férfi, női 
munkakörbe munkatársakat kere-
sünk Cegléd és környékéről. Szál-
lítás megoldott. Kéthetente fizetés! 
+36 30 244 6556; +36 30 621 3992 

GÉPKOCSIVAL rendelkező futárt 
keresek monori étterembe. Tel.:  
+36 70 360 2137 

ÉLETVIDÁM 55 éves szőkésbarna 
hölgy keresi józan életű férfitársát. 
+36 20 561 1749 

FIATALOS 53 éves férfi hozzáil lő csi-
nos hölgyet keres. +36 70 220 2517 

K Ö S Z Ö N E T E K

HÁLÁS szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett párom 
Sulyok Levente temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, gyászunkban osztoztak. A gyá-
szoló család  

Á L L Á S T  K E R E S

SZEMÉLY és vagyonőr szakképzett-
ségű 72 éves nyugdíjasként állás-
ajánlatra várok. Szolgálok és védek, 
de portás állás is érdekel. Telefon: 
+36 30 491 2421 

Á L L Á S T  K Í N Á L

MAGAS színvonalú, korszerű vállalat 
bővül CNC GÉPKEZELŐ-ÉLHAJLÍTÓ és 
LEMUNKÁLÓ-BETANÍTOTT LAKATOS 
munkakörben. A versenyképes bé-
ren kívül biztosítunk még Cafeteriát, 
meleg étkezési támogatást, pótléko-
kat, i l letve hosszútávú, határozat-
lan, bejelentett munkahelyet a tér-
ség egyik legkiválóbb vállalatánál. 
Bejárás biztosított Abony, Farmos, 
Jánoshida, Jászboldogháza, Szajol, 
Szolnok, Tápiógyörgye, Tápiószele, 
Tápiószőlős, Tápiószentmárton, 
Törökszentmiklós, Újszilvásról. Ér-
deklődni: +36-30/928-9385 szá-
mon. (ny.sz.:37961/2001-0100.)  

KARBANTARTÁSRA gyakorlattal ren-
delkező kollégát keresek. Fel-
adatok: vil lanyszerelés, fémipar, 
TMK. Munkavégzés: H-p-ig, ki-
emelt bérezés, útiköltség térítés-
sel. Jelentkezés hétköznap: 8-16-ig:  
+36 20 269 9119 

CEGLÉDI telephelyű cég belföldi te-
hergépkocsi vezetőt keres pony-
vás, bil lencs nyerges szerelvény-
re, hetelős munkára, napidíjas bé-
rezéssel, folyamatos munkavégzés-
re. Pályakezdőknek betanulási le-
hetőséget biztosítunk. Érdeklődni:  
+36 30 584 9566 

TERMÉKFELELŐS munkakörbe kol-
légát keresek. Fiatalos csapat, jó 
munkakörülmények. Átlagon felüli 
bérezés. Munkavégzés: H-P-ig. Je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal:  
mindenablak@gmail.com  

CEGLÉDI telephelyű cég, nemzetközi 
tehergépkocsi vezetőt keres olasz-
magyar viszonylatra, elsősorban ga-
bonaszáll ításra (nem uniós munka) 
nyerges szerelvényre. Amit kínálunk: 
korszerű járművek, kiemelt bérezés. 
Havi átlag kereset 450.000 Ft. Ér-
deklődni: +36 30 584 9566 

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk 
megnövekedett gyártásunkba, győ-
ri és mosonmagyaróvári munkahe-
lyünkre. Havi átlag kereset nettó 180-
200.000 Ft. Szállást, munkába járást, 
előleget biztosítunk. +36-70/639-
9920 (Bp/0701/1460-1/2016-1575) 

FUVAROZÁSI feladatok szervezésé-
re kollégát keresek, kiemelt bére-
zéssel! Munkavégzés: H-P-ig. Je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal: 
munkatado30@gmail.com  

CEGLÉDI munkahelyre keresünk te-
hergépjárművek, mezőgazdasági 
gépek javításában, karbantartásá-
ban jártas karosszérialakatos, gép-
lakatos munkatársakat. Érdeklődni:  
+36 30 476 9819 

ASZTALOST keresünk Cegléd kör-
nyéki munkahelyre, egy műszakos 
munkarendbe, munkavégzés H-P-
ig. Bejárás biztosított. Jelentkezés:  
+36 20 298 0596 

ELADÓ munkatársat keresünk Ceg-
lédre zöldség- gyümölcs- élelmiszer 
boltba. Érdeklődni: +36 30 819 0806 

GÉPKEZELŐ munkakörbe, egy mű-
szakos munkarendbe kollégát kere-
sünk. Munkavégzés: H-P-ig. Jelent-
kezés: +36 20 298 0596 

HENTESEKET és segédmunkásokat 
keresünk albertirsai sertésvágóhíd-
ra. Jelentkezni a +36-70/336-06-
86-os telefonszámon lehet. 

TELEPHELYI rakodásra anyag-
mozgató kollégát keresünk. Mun-
kavégzés: H-P-ig. Jelentkezés:  
+36 20 298 0596 

KÖNNYŰ fémipari munkára keresünk 
munkavállalókat Jászberénybe. Érd.: 
H-P 8-12 +36 30 653 0369

RAKTÁROSI munkakörbe kollégát ke-
resünk. Munkavégzés hétköznap. 
Jelentkezés hétköznap: 8-16-ig: 
+36 20 269 9119 

PAPÍR- írószer üzletünk bővülő csa-
patába keresünk kizárólag hosz-
szú távra tervező, megbízható, ked-
ves, kereskedelemben jártas hölgy 
munkatársat eladó munkakörbe. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal: 
kocsisani81@gmail.com 

ANYAGMOZGATÁSRA targoncást ke-
resünk, hétköznapi munkavégzés-
sel. Előny: nehézgépkezelői. Jelent-
kezés: +36 20 298 0596 

ÜLLŐI telephelyre keresünk gyakor-
lott áru-összekészítőket kiemelt bé-
rezéssel. Száll ítás megoldott. Érd: 
+36-20/559-6700 hétköznap. 

 ÁRUFELTÖLTŐ -összekészítő munka-
társat keresünk, "B" kategóriás jogo-
sítvány előny. Fényképes önéletraj-
zokat kérjük: erzsikeker@gmail.com  

NAGYKŐRÖSI telephelyű cég gyakorlat-
tal rendelkező önállóan dolgozni tudó 
gépészmérnököt, gépésztechnikust, 
lakatost és hegesztőt keres hosszú 
távra. Érd.: személyesen telephelyün-
kön, +36-30/303-7097 számon vagy 
korosszerkezet@gmail.com címen. 

 ZÖLDSÉGBOLTBA élelmiszereladó 
munkatársat keresünk. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal az 
erzsikeker@gmail.com címen.

Állásajánlatok a Zorge Hungary Kft-nél
Lelkes és motivált pályázókat keresünk

nagykőrösi üzemünkbe a következő pozíciókba:
- Folyamatmérnököt / Technikust 

- Gépkezelőket
A ZORGE műszakilag kiváló minőségű gumiból, szilikonból 
és sok más alapanyagból készült fröccsöntött terméket gyárt. 
A családi vállalkozás már több mint 60 éve a termelő vállala-
tok megbízható és hosszú távú beszállítója.
 Korszerűen felszerelt, Hollandiában, Magyarországon és Német-
országban működő üzemeink a világ minden részébe szállítanak

Várjuk jelentkezését: info@zorge.hu e-mail címre 
Tel: 53/550-240

Részletek a honlapon www.zorge.hu/vallalat/allashirdetes
Dolgozzunk egy csapatban Nagykőrösön a Zorge Hungary Kft-nél!

KÖNNYŰ fizikai munkára HÖLGY munkaerőt 
 keresünk Vecsésre!

KIEMELT FIZETÉS: br. 250.000-350.000 Ft

Céges busz: Tápiószentmárton, Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa irányából.

Jelentkezés: 06-70/610-03-12 • munka@humilitas.hu

•  Órabér: bruttó 1070-1445 Forintig
• 30-50% műszakpótlék
•  Hétvégi túlóra lehetőség +100% pótlék
•  10.000 Forint jelenléti bónusz/hó
• 8.000 Forint cafetéria/hó
•  Teljesítménybér akár 60.000-80.000 Forint
•  Ingyenes bejárás céges buszokkal
•  Hosszú távú munkalehetőség

Feltétel:
•  8 általános iskolai végzettség
•  Három műszakos munkarend vállalása
• Jó kézügyesség
• Megbízhatóság
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PULTOS munkatársat keresünk, a ceg-
lédi Zöldházak Cukrászdába! Jelent-
kezni önéletrajzzal a cukrászdában le-
het, 2700 Cegléd, Rákóczi út 26-28.  

AZ Alberti Evangélikus Egyházközség 
Óvodája óvodapedagógusi állást hir-
det 2 fő részére. Elsősorban evangé-
likus, keresztény értékrendet képvi-
selő óvodapedagógusok jelentkezé-
sét várjuk, europass önéletrajzzal, bi-
zonyítvány másolattal az i ldiko.mag@
lutheran.hu e-mail címre 2018.07.30-
ig. Bérezés a Kjt. szerint, cafetéria, 
albérlet támogatása lehetséges.  

ÉPÍTŐIPARI munkákban jártas, épü-
letgépészetben otthonosan moz-
gó szakembert keresünk. Szerke-
zetlakatos végzettség előny! Ka-
matoztassa nálunk, saját állomány-
ban tudását! Ugyanitt: Asztalost 
is felveszünk! Írjon nekünk! Mo-
bil, Viber: +36 70 341 7577 E-ma-
il: t imea.balogh@technik-flex.hu  

AUTÓSZERELŐ műhely munkatársat 
keres. +36 30 357 2305 

 TÖRTELI pékségbe keresünk gyakor-
lattal rendelkező pék szakmunkást 
vagy betanított munkást felvételre, 
kiemelt bérezéssel. +36 70 773 2732 

PIACI pakolót, eladót keresünk 
Albertirsára, heti 3 napra 8 órában. 
Tel.: +36 30 352 6755 

 ALBERTIRSAI telephelyre vagyonőrö-
ket keresünk 12 órás szolgálatok-
ra, azonnali kezdéssel. Nettó óra-
bér: 700 Ft. +36-70/332-43-98 vagy 
oszianita@bastya-or.hu e-mailen  

NEMZETKÖZI fuvarozásra 3,5 ton-
nás furgonra sofőrt keresünk. Kez-
dő, nyugdíjas jelentkezését is vár-
juk. +36 30 308 7963 

 MEGBÍZHATÓ munkatársakat ke-
resünk 8 órás munkaviszony-
ba albertirsai fűrészüzemünk-
be. Versenyképes bejelentett bé-
rezés, étkezési utalvány. Jelent-
kezni személyesen: Faco Kft. te-
lephelyén, i l letve telefonon: +36 
70 395 5732; +36 30 222 9781 

SÍRKÖVES munkaerőt keres Cegléden, 
kiemelt bérezéssel. +36 70 584 0341 

 MONORIERDEI étterembe pul-
tos, felszolgáló és szakács je-
lentkezését várjuk. Érdeklődni le-
het telefonon: +36 20 352 5530 

ÉPÍTŐIPARBAN jártas brigádvezetőt 
vagy művezetőt keresek kisebb ki-
vitelezési munkákhoz, nyugdíjasok 
előnyben. Jelentkezni fizetési igény 
megjelöléssel, részletes önéletrajz-
zal levélben, a Szuperinfó szerkesz-
tőségében. Kőműves

 LÖVÉSZ Utcai Óvoda és Tagóvo-
dái óvodapedagógusokat keres. Bő-
vebb információ: +36 53 311 128 

ASSZISZTENST keresek ceglédi fog-
orvosi rendelőbe. Szakképesítés 
nem feltétel. +36 20 292 3032 

NAGYKŐRÖSI székhelyű széles ter-
mékskálával rendelkező gépgyár-
tó vállalathoz keresünk CAD szoft-
vereket használni tudó kezdő vagy 
gyakorlattal rendelkező tervező gé-
pészmérnök végzettségű munkatár-
sat. Önéletrajzokat az agisz@agisz.
hu-ra várjuk. Továbbá felvételre ke-
resünk lakatos szakmunkást. Jelent-
kezni az +36-53/550-280-as tele-
fonszámon lehet.  

BÉRES Gumi Kft. budapesti telephe-
lyére (1239 Budapest Nagykőrösi u. 
351.) férfi munkatársat keres beta-
nított gumiabroncs szerelői mun-
kakörbe. Magas kereseti lehetőség 
(300.000.-ft/hó), cafetéria. Fény-
képes önéletrajzokat a beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címre várjuk.

 CEGLÉDI konyhánkra azonnali kez-
déssel konyhai kisegítőt keresünk. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal 
a cegledgastro@gmail.com e-mail cí-
men, vagy telefonon: +36 53 787 797 

KOZMETIKUST keresünk alkalmazotti 
munkaviszonyban Ceglédre, a Babor 
kozmetikába teljes munkaidős beje-
lentett alkalmazotti jogviszony, vagy 
6 órás részmunkaidős állást kíná-
lunk. Amit elvárunk: -Motivált, lel-
kes személyiség -Jó kommunikációs 
készség. Amit kínálunk: -Folyama-
tos szakmai fejlődési lehetőség -Biz-
tos hosszú távú munkahely. Pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. Je-
lentkezni tel: 0630/521-1910 vagy 
szolgaltatas.cegled@gmail.com  

NAGYKŐRÖSI terményboltunkba áru-
kiadó- rakodó kollégát  keresünk. 
Kiemelkedő bér, juttatások. Tele-
fonszám: +36 30 925 1680 

BALATON-PARTON, gyenesdiási ét-
terem keres éves, i l letve szezoná-
lis munkára szakácsokat, közét-
keztetésben jártas szakácsokat, fő-
zőasszonyokat, konyhai kisegítő-
ket, felszolgálókat (lehet pályakezdő 
is), extra kiemelt bérezéssel! Szál-
lás megoldható. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal: zsinkone.livia@
freemail.hu,  +36 30 936 0907 

MEGBÍZHATÓ, jó fizikumú segéd-
munkásokat keresünk ceglédi telep-
helyünkre. Érd.: +36 20 579 6262

NAGYKŐRÖSI egyszemélyes ter-
ményboltunkba értékesítő kollégát 
keresünk. Kiemelkedő bér, juttatá-
sok. +36 30 943 8950 

ZÖLDBAB szedéshez munkatársakat 
keresünk ceglédi munkahelyre, napi 
fizetéssel. +36 20 250 7547 

 ALBERTIRSÁRA keresünk sza-
kácsot, konyhai kisegí-
tőt és pizzafutárt! Érdeklődni a  
+36 30 521 2447 telefonszámon lehet!  

FOLYAMATOS munkalehetőség cso-
magolói munkára Páty (Kalifa) fér-
fi, női dolgozók jelentkezését várjuk. 
800 Ft/óra nettó órabér. Jelentkezni: 
+36 30 978 2905 

 FÉMIPARI betanított munkásokat, 
hegesztőket, lakatosokat, CNC gép-
kezelőket keresünk győri munka-
helyünkre. Szállást, hazautazást, 
munkába járást, cafetériát, előle-
get biztosítunk. Érd: +36 70 315 
8492 (Bp/0701/1460-1/2016-1575)  

SZÓRÓLAPOS kollégát keresünk 
azonnali kezdéssel! Jelentkezés: 
sagi.zsuzsanna@dh.hu vagy mobilon 
30-8644-944 (küldje el a SZÓRÓLAP 
szót SMS-ben a 30-864-4944-es 
mobilszámra és visszahívjuk.)

SEGÉDMUNKÁSOKAT keresünk áru-
feltöltésre, áruösszekészítésre, ma-
gas kereseti lehetőséggel. Targon-
cásokat keresünk napi 15.000 Ft bé-
rezéssel. +36 20 999 2999

CSOPORTVEZETŐT, CO-hegesztőket, 
lakatosokat, vil lanyszerelőket fel-
veszünk Abdára. Szállást bizto-
sítunk. Érd: +36 70 942 8927 

LEGYÉL Te is az Infineon Technologies 
Cegléd Kft. munkatársa, és szerződj 
1.000 Forintos kezdő alapórabérrel! 
Kifejezetten tiszta, biztonságos körül-
mények között tudsz könnyű gépke-
zelést és minőségellenőr tevékenysé-
get végezni.Tervezhető, több műsza-
kos munkarendben és hosszú távon. 
Azonnali kezdési lehetőséggel! Vedd 
igénybe ingyenes céges buszjárata-
inkat vagy 15 Ft-os kilométerenkénti 
benzintámogatást! Hívj most a további 
részletekért: +36-20-275-1642, Fe-
hér Fanni (ny.sz.:37961/2001-0100)

ALBERTIRSAI gumis műhely ke-
res hosszú távra munkatársat. Amit 
nyújtunk: rugalmas munkaidő, ver-
senyképes bérezés, bejárás támoga-
tás, szakmai fejlődés. Elvárás: mini-
mum 8 általános végzettség. Jelent-
kezni: simogumi@t-online.hu, tele-
fon: +36 70 325 5684 

 CEGLÉDI Shell töltőállomás-
ra kútkezelőt felveszünk. Érdek-
lődni a helyszínen önéletrajzzal, 
vagy shellcegled151@gmail.com  

AUTÓSZERELŐT keresek felvétel-
re Albertirsára. Kádár Autó Kft. Tel.: 
+36 30 207 6992 

 SZOBAFESTŐT felveszek. Kor-
rekt bérezés, bejelentett mun-
kahely. +36 20 585 8709

ÜZLETVEZETŐ helyettes, értékesítő 
munkakörbe kollégát keresek. Stabil 
háttér, kulturált munkakörnyezet. El-
várás: ügyfélcentrikusság, kereskedői 
véna. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal: aranyallas2018@gmail.com  

KÜLSŐ Budai úton levő, kétműszako-
san üzemelő élelmiszerboltba  kere-
sünk  önállóan dolgozni tudó eladó 
pénztárost . +36 20 962 5037 

 SZÉKESFEHÉRVÁRI üzembe kere-
sünk lakatosokat és vil lanyszere-
lőt (gyakorlattal) kiemelt bérezés-
sel. Lakatosoknál gyakorlat előny, 
de pályakezdők jelentkezését is 
várjuk. Szállást és munkába já-
rást biztosítunk. Részletekért hív-
ja a 06-70/882-5348 telefonszámot.  

DINAMIKUSAN bővülő építőanyag ke-
reskedésünkben Értékesítő mun-
katársat keresünk. Amit kínálunk: 
Hosszú távú munkalehetőség, fej-
lődési lehetőség, továbbképzések 
-Versenyképes jövedelem. Elvárá-
sok: -középfokú végzettség -MS Of-
fice programok (Word, Excel) fel-
használó szintű ismerete -Jó kom-
munikációs készség. Amennyi-
ben hirdetésünk kihívást és moti-
vációt jelent az Ön számára, kérjük 
küldje el fényképes önéletrajzát a 
budavariktrade@gmail.com-ra vagy 
tel: 06-30/521-1910 Pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Munkavégzés 
helye: Cegléd, Szolnoki út 77.

BÓNUSZ 
CAFETERIA 

BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS 

SEGÉDMUNKÁS 
GÉPKEZELŐ KARBANTARTÓ 

BETANÍTOTT OPERÁTOR 

06 (20) 391-5715 

JELENTKEZZ MOST! 

Nyilvántartási szám: 4376-4./2003, 07-0006-06.

 AZONNALI 
KEZDÉSSEL!

DOLGOZZ 
NÁLUNK! 

17
48
85
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LÉPJEN MOST! 
MEGJUTALMAZZUK!

FOLYAMATOSAN EMELKEDŐ 
ÓRABÉR! 

1070-1445Ft/óra 
+ CAFETERIA 
+ SZÁMTALAN BÓNUSZ 

Végzettség, tapasztalat 
nem szükséges! 

MINDENRE MEGTANÍTJUK! 

MEGBECSÜLJÜK 
MUNKÁJÁT ÉS 

MEGFIZETJÜK A JÓ 
TELJESÍTMÉNYT!

BETANÍTOTT ÖSSZESZERELŐ Munkakör: 

INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK 

A Toldy Ferenc Kórház (Cegléd) fő-

épületében található MoniCafé büfé-

be azonnali kezdéssel eladót felve-

szünk. Jelentkezni fényképes önélet-

rajzzal személyesen a büfében lehet-

séges. Elérhetőség: +36 30 681 5708

B kategóriával rendelkező pontos, 

megbízható gépkocsivezetőt kere-

sek belföldi és nemzetközi viszony-

latra. Érdeklődni, akár hétvégén is: 

+36 20 385 6613 

 ANIMÁTORI alkalmi munka Ren-

dezvényekre, fesztiválokra kere-

sünk jó megjelenésű, lány és fiú 

animátorokat. Ha elmúltál 18 éves, 

jól kommunikálsz, szeretsz embe-

rekkel foglalkozni, jelentkezz hoz-

zánk. Fiatalos csapat, kiemelt bé-

rezés. Várjuk fénylépes önéletraj-

zod: kapcsolat@dreamsgroup.hu  

VÍZ- gáz- központifűtés- légtechnika 

szakmában szerelőket keresünk Bu-

dapest és környéki munkára. Pálya-

kezdők jelentkezését is várjuk. Kez-

dő fizetés: 200.000 Ft-tól. Fizetés 

kéthetente megoldható. Bejelentett 

munkahely. +36 70 670 3843 

CO2 hegesztőket, lakatosokat, autó-

szerelőket, CNC gépkezelőket, tar-

goncásokat keresünk gödöllői mun-

kahelyre hosszú távra. Kiemelten 

magas bérezés (nettó 1400-1700 

Ft órabér), utazási költségtérítés, 

száll ítás vagy igényes, díjmentes 

szállás biztosított. godallas2015@

gmail.com. +36 20 370 5412 

KŐMŰVEST, segédmunkást keresek 

napi kifizetéssel. +36 70 411 5350

KOLLÉGÁT keresünk festőműhelybe! 

Munkavégzés H-P-ig, egyműszakos 

munkarendben. Előny:festő-, vagy 

hasonló tapasztalat. Jelentkezés: 

+36 20 298 0596
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A PÁTRIA Takarékszövetkezet a 
hazai takarékszövetkezeti 
integráció egyik kiemelt szereplője.  
A Gödöllőtől Kecskemétig 
terjedő egybefüggő működési 
területen több, mint 350 
munkatárssal szolgálja ki ügyfeleit.

Legyen Ön is a kollégánk! 
Új munkatársat keresünk!

A fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot, 
fizetési igény megjelölésével az alábbi e-mail címre kérjük: 

hrber@patriatakarek.hu

ÜGYFÉLREFERENS-PÉNZTÁROS munkakörbe
jászkarajenői fiókunkba.

FŐBB FELADATOK:
Teljes körű pénztárosi feladatok ellátása
Részvétel a háttérmunkában
Meglévő és új ügyfeleknek a Hitelintézet termékeinek ajánlása  
(betéti- és befektetési termékek, hiteltermékek, számlatermékek és 
az ahhoz kapcsolódó egyéb termékek és szolgáltatások)

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ TARTOZÓ SZAKMAI ELVÁRÁSOK:
Valuta- és forint pénztárosi vizsga
Kiváló kommunikációs készség
Minimum középfokú végzettség
Magabiztos MS Office ismeret  (MS Excel, Word)

ELŐNY:
Értékpapír jogi vizsga
Államilag elismert alapfokú nyelvvizsga
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Várjuk régi és leendő partnereinket!

Darázs Keverő Kft.

az alábbi telephelyein:

GABONA FELVÁSÁRLÁSÁT

a 2018-es évben is megkezdi a

Jászberény, Szelei út 69.
Tel.: 57/411-799, 06-30/606-6606

Hatvan, Jászberényi út
Telephely: 06-30/228-2718

Adács, Adácsi DA-KE Kft. telephelyén
Tel.: 06-70/932-6788

Mezőhék, Vitaleggs Kft. Földvári út
Tel.: 06-30/299-2803

Nagykörű, Sovány dűlő major
Tel.: 06-30/289-4091

Készpénz fizetéssel napi áron elszámolunk minden kedves
partnerünkkel, emellett a 2018. augusztus 10-ig a beszállítást

követően telephelyenként kialakult legmagasabb ár
figyelembevételével  történik.kompenzáló végelszámolás

JELENTKEZNI LEHET:
a raktar@rossmann.hu email címre küldött 
önéletrajzzal, vagy a rossmann.hu karrier oldalon

– ÜLLŐI MUNKAVÉGZÉS CÉGES BUSZT BIZTOSÍTUNK 
Budapest, Vecsés, Üllő, Albertirsa, Dánszentmiklós,
Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad, Pilis, Monor, Monorierdő, 
Péteri, Gyömrő, Ócsa, Gyál, Cegléd és Ceglédbercel

ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ
FŐBB FELADATOK

ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ:
●  bolti rendelések összeállítása roll kocsikba
●  áruk mozgatása gyalogosan vagy targoncával is lehetséges
●  kézi terminállal, vagy hangvezérelt eszközökkel dolgozunk

AMIT KÍNÁLUNK
●  saját állományban való foglalkoztatás
●  ingyenes céges buszjárat, vagy saját bejárás esetén költségtérítési hozzájárulás
●  minőségi munkaruha és munkacipő 
●  hideg és meleg helyszíni büfé, jól felszerelt konyha 
●  két műszakos munkarend/heti váltásban, hétfőtől péntekig (6:00-14:15; 13:45-22:00) 
●  központi karrier lehetőség
●  szabadságok rugalmas kezelése 
●  jó hangulatú csapat

Megújult a karrieroldalunk!
Jelentkezz álláshirdetésünkre 
egyszerűen és gyorsan!


