
DÉL-PEST MEGYE  2018.  júl ius  2. ,  XXIX/27.

w w w . d p m s z . h u

A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja az első hónaptól, 
a TV havi díja a hetedik hónaptól fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves 
szerződéssel, e-számlával. 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: Cegléd, Kút u. 1. Tel.: +36 20 777 8150

CSALÁDI  HD TV-CSOMAG,  TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes (digitális D3, FTTH és 
VDSL területen). A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást is tartalmazó Tripla 
csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart tévékészülék csak Tripla csomagok 
mellé vásárolható meg a készlet erejéig. A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!

6 HÓNAPIG

INGYEN
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Örömmel tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 

Július 6. napján 09.00 – 13.00 között
Albertirsán a Polgármesteri Hivatal parkoló-
jában (Albertirsa, Irsay Károly u. 2.) lehető-
ségük lesz a mobil kormányablak busz által 
nyújtott szolgáltatások igénybevételére az 
alábbi ügytípusokban:

Személyi okmányokkal kapcsolatos  
ügyintézés
•  személyazonosító igazolvány (eSZIG) 

ügyintézés;
• útlevél ügyintézés;
•  vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyin-

tézés;
•  elveszett, eltulajdonított személyi 

okmányok pótlása, megrongálódott 
személyi okmányok cseréje;

•  parkolási igazolvány ügyintézés (kérelmek 
átvétele);

•  lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyin-
tézés;

•  NEK adatlap (regisztráció);

Gépjármű-ügyintézés:
•  járművek forgalomba helyezése (kizárólag 

személygépkocsi, tehergépkocsi és motor-
kerékpárra kiadható rendszámok esetén);

•  járművek forgalomból történő kivonása;
•  jármű üzembentartói és tulajdonjogának 

változásával kapcsolatos ügyintézés;
•  közúti közlekedési nyilvántartás adattar-

talmát képező adatok változtatása;
•  elveszett, eltulajdonított rendszámtábla 

(kizárólag személygépkocsi, tehergépkocsi 
és motorkerékpárra kiadható rendszámok), 
forgalmi engedély, törzskönyv pótlása;

•  megrongálódott, forgalmi engedély, törzs-
könyv cseréje;

•  származás ellenőrzés iránti kérelmek 
átvétele.

Egyéb feladatok
•  adatszolgáltatás a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásból, a járműnyilvántar-
tásból, a vezetői engedéllyel kapcsolatban, 
illetve az előéleti pontrendszer nyilvántar-
tásból (kérelmek átvétele, illetve az adat-
szolgáltatás teljesítése postai úton 8 napon 
belül);
• adatletiltási kérelmek átvétele;
• egyéni vállalkozói ügyek intézése;
• ügyfélkapu regisztráció;
•  Rendelkezési Nyilvántartás szolgáltatása-

inak igénybevétele;
•  Telefonos Azonosítás szolgáltatás ügyfél-

regisztráció;
• Időszaki Értesítés Szolgáltatás igénylése;

Pest Megyei Kormányhivatal
Cegléd Járási Hivatal

MOBIL KORMÁNYABLAK ALBERTIRSÁN

CeglédCegléd

JULIAN MARLEY & THE UPRISING (JAM)

DADDY FREDDY (JAM) • BLACKOUT JA(JAM)• TEACHA DEE (JAM) 

PERFECT GIDDIMANI (JAM) • NKULEE DUBE (ZA) • POLEMIC (SK)

RAS MUHAMAD (RI) • TÓKE (RI-D) • BUDAPEST RIDDIM BAND
DR. RING DING (D) • HORNSMAN COYOTE (SRB) • LADÁNYBENE 27
TIGRIS • PASO • COPY CON & REGGAE EXPRESS BAND • SIN SEEKAS (Srb)

G RAS & FYAH REBELS • MANAKY • AFRODZAQM … és még sokan mások

KIBIR LA AMLAK LIVE DUB SHOW (UK) • TUFF STEPPAS
Moa ANBESSA ft GIALLO MAN (IT) • DU3NORMAL
MURRAY MAN (UK) - MELLOW VIBES (UK)

DUBAPEST HIFI & BABYSTEP • HEARTICAL YOUTH … és még sokan mások

5 napos bérletek, napi jegyek a TICKETPORTAL.HU oldalon és a helyszínen!
Bérlet: 20.000 Ft, Kedd: 2000 Ft, szerda/csütörtök/péntek/szombat: 6000 Ft

Cegléd-Ceglédbercel lakcímkártyával kedvezményes minden napi jegyünk!
További információk: 

reggaecamp.com, facebook.com/Lb27ReggaeCamp/
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ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁRAK:
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.
07.07.  Szent Imre Gyógyszertár  

Szent Imre herceg u. 22.
07.08.  Kígyó Patika 

Reggel u. 2.
07.09.  Felszegi Gyógyszertár 

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

Gyógyszertár 
Cegléd, Kőrösi út 11.

07.11.  Belvárosi Gyógyszertár 
Szabadság tér

07.12.  Gyógyír Gyógyszertár  
Cegléd, Rákóczi út 7.

07.13.  Pingvin Patika  
Múzeum u. 2-4.

ORVO SI  Ü G Y E L E T:
A budapesti irányító 
központ telefonszáma:  
+36 1 3016969. Hétvégén 
és ünnepnap (tárgynapon) 
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 (Tele-
fonszám: +36 1 3016969; 
Cegléd, Kossuth Ferenc 
utca 17. ).

V É R A DÁ S
07.04. 08.00-10.30
Toldy Ferenc Kórház
Cegléd, Törteli út 1-3.

07.04. 14.00-16.00
Művelődési ház
Tápiószentmárton,
Kossuth Lajos u. 1.

07.11. 09.00-14.00
Infineon Kft.
Cegléd, Ipartelepi út 3.

Á L L AT O RVO S I 
Ü G Y E L E T

Július 7–8.
Magánügyelet:

Dr. Gubik Zoltán
Törtel, Szent I. u. 7.
T:  +36 53 376581,  

+36 20 424 7460

Dr. Évin Sándor
Nyársapát, Vasút u. 6.
T:  +36 53 389 023,  

+36 20 978 2740

EGÉSZSÉG

Megfejtéseket névvel, 
címmel ellátva a Dél-Pest 
Megyei Szuperinfó (2700 
Cegléd, Múzeum u. 3.) 
címére vagy az 
info@dpmsz.hu e-mail 
címre várjuk név, lakcím 
megadásával. A meg-
fejtések beérkezési 
határideje: 2018. július 9. 

Kedves Olvasónk!

Ha Ön is szeretne részt venni az idei 
Reggea Campen július 24-28. között, akkor játszon 
velünk! Ahhoz, hogy Öné lehessen egy páros 
napijegy nincs más dolga, mint beküldeni a 
kérdésekre a helyes válaszokat. A rendezvény 
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, 
napi belépőjegyet sorsolunk ki!

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

Szupercella 2: Hades 
Évek teltek el, mióta Ray Breslin kivere-
kedte magát a Sírkő nevű szökésbiztos 
szuperbörtönből. Új elit csapatával arra 
specializálódtak, hogy ártatlan embereket 
szabadítsanak ki veszélyes helyzetekből. 
Amikor megtudja, hogy egyik legjobb 
emberét, a Wing Chun mester Shut a 
HADES-ba hurcolták, ahol a fogvatartottak 
állatként küzdenek egymással nap mint 
nap az életben maradásért, Breslin és 

csapata minden megtesz, hogy kiszabadítsa társukat a 
rafinált, hi-tech, harci labirintus fogságából.
Vetítés:  07.05.–07.11. csütörtök–szerda 18.00

További vetítések:
Patkós Irma terem
Ocean’s 8: Az évszázad átverése
07.05.–07.11. csütörtök–szerda 20.00
Vigyázz, kész, Morc!
07.05.–07.11. csütörtök – szerda 16.00
Kutyaparádé
07.07.–07.08. szombat-vasárnap 14.00

Huszárik Zoltán terem
Ramen Shop – Ízek a múltból
07.05.–07.11. csütörtök-szerda 15.45 
Egy burka, egy nadrág
07.05.–07.11. csütörtök-szerda 17.45
Nem vagyok sorozatgyilkos
07.05.–07.11. csütörtök-szerda 19.45
Merülés a szerelembe
07.07.-07.08. szombat-vasárnap 13.45

Részletek: www.mozicegled.hu

a rt  m o z i  n a g y kő r ö s
Jurassic World: Bukott birodalom

A filmtörténet egyik legnépszerűbb és legsikeresebb soro-
zatának új részében visszatérnek a csodák, a kalandok, az 
izgalmak, a kedvenc szereplők, a már ismert dinoszauruszok - 
és felbukkannak teljesen új fajok is, amelyek döbbenetesebbek 
és félelmetesebbek minden eddigi őslénynél. Íme, a Jurassic 
World-Bukott birodalom. Visszatérnek az előző rész főszereplői 
is Chris Pratt és Bryce Dallas Howard, és hozzájuk csatlakozik 
még többek között James Cromwell, Ted Levine.
Vetítés:  07.06. péntek—07.08. vasárnap 19.00

További vetítések:
Kutyaparádé
07.06. péntek—07.08. vasárnap 15.00
Vissza a gyökerekhez 
07.06. péntek—07.08. vasárnap 17.00

www.facebook.com/korosartmozi/

További részletek és információk:  
www.dpmsz.hu

A Magyar Ashihara Karate Szövetséget - Sensei Abuczky Csaba 
vezetésével - a Ceglédi Ashihara Karate Sportegyesület "Ronin 
Dojo" 3 fő versenyzőjével képviselte a 2018.06.23-án megren-
dezett: III. All Kyokushin Karate World Tournament-Hungary 
Young Lions Championship elnevezésű versenyen.

21 ország 600 versenyzője lépett tatamira, hogy eldöntsék a 
Világbajnoki címek sorsát! A ceglédi versenyzők kiváló technikai, 
mentális, fizikai és taktikai tudásukat megmutatva, maximá-
lisan betartva Sensei Abuczky Csaba vezetését, irányítását, a 
következő eredményt érték el:
Abuczky Zoé: I. hely világbajnok
Kenyó Ivett: III. hely
Bodor András: a legjobb 8 között

Osu! 
"Mi mindig a nehezebb utat választjuk!"

Sensei Abuczky Csaba 3 Dan A.I.K.O – 3 Dan N.I.K.O

ABUCZKY ZOÉ VILÁGBAJNOK!
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Minden évben egyre szigorúbbak az energe-
tikai követelmények a nyílászárókra vonatko-
zólag - hívják fel a figyelmet a Grandbau-Ker 
Kft. ügyvezetői, Gulyás Imre és Gulyás 
Péter. Az energetikai követelmények szigo-
rításának a célja, hogy 2020-ra csak olyan 
házak épülhessenek, amelyeknek nullához 
közelít az energiafelhasználása. Így már 
csak a három rétegű üvegből készült nyílás-
zárók közül választhatunk, amelyeknek jobb 
a hőátbocsátási és hangszigetelő képessége 
is. Ez ugyan drágább, de később a megspó-
rolt energia árában megtérül. A szabályo-
zások, nem csak a nyílászáróknál, hanem  
a födém vagy szigetelési követelményekben 
is az energiatakarékosat, modernebbet teszik 
kötelezővé. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az új házak az energiahatékonyság- 
és takarékosság felé haladjanak. Szükség 
is van erre, hiszen Magyarországon a házak 
nagy része energetikai szempontból igen 
elavultnak számít. A szigorodó szabályozások 
ezen az arányon szeretnének változtatni.

A követelményekre természetesen a szak-
emberek odafigyelnek, és mi már csak abból 
a kínálatból választhatunk, amely biztosan 
megfelel a szabályozásnak. Azonban nekünk 
is van beleszólásunk saját életterünk kialakí-
tásába, azon belül pedig a nyílászárók kivá-
lasztásába is. Gulyás Péter elmondta, hogy 
három típusú ablak közül lehet választani:  
fa, műanyag, alumínium. 

Alumíniumablakok
Az alumínium a nagy igénybevétel esetén 
lehet igazán jó választás, de tény, hogy 
nagyon drága is. Így ezt a lakosságnak nem 
ajánlja, hiszen nincsen szükség ilyen erős-
ségűre a mindennapokban. A közületek 
számára lehet ez jó megoldás.

Faablakok
- A fa- és a műanyag nyílászáró között megy 
a verseny főként a lakosság körében - osztja 
meg velünk az észrevételeket Gulyás Péter. 
A fát a természetes hatása miatt kedvelik 
jobban, azonban drágább is. Sokkal esztétiku-
sabb és otthonosabb környezetet teremt, mint 
a műanyag. A fa is jól zár a gumibetéteknek 
köszönhetően, nem szökik ki a meleg. 

Vannak, akik tévesen azt gondolják, hogy 
a fa nyílászárók elvetemednek, azonban 
Gulyás Péter felhívja a figyelmet, hogy ez ma 
már nem igaz, hiszen ezek a nyílászárók több 
rétegből összeragasztott fából készülnek és 
csomómentesek. A mostani felületkezeléssel 
hosszú évtizedekig hűségesen szolgálnak  
a fa ablakok, nem kell őket évente festeni  
és nincs több igénye, mint a műanyagnak.

Műanyag ablakok
- A fehér műanyag ablak igen népszerű, 
hiszen jól szigetel, könnyen tisztítható és még 
az ára is kedvezőbb a fáéhoz képest. A fehér 
mellett már a színes, fa erezetes műanyag 
ablakok is megjelentek. A jó szigetelési 
tulajdonság hátrány is lehet. A hermetikusan 
elzárt házak hajlamosabbak a penészedésre. 
Ezért, ha a szigetelt házunkba akár műanyag, 
akár fa ablakot választunk, mindenképpen 
figyeljünk oda a levegőztetésre, szellőzte-
tésre, hogy megelőzzük a kellemetlen pené-
szedést - figyelmeztet minket Gulyás Péter.

Még időben, a beszerelés előtt érdemes 
eldönteni, hogy szeretnénk-e redőnyt.  
A szakemberek például a ház építésénél már 
az áthidalóba is berakhatják a redőnytokot. 
Mindenkinek a saját igényeit kell felmérni  
a választás előtt, és mérlegelni.

Írta: Vágsélei Csilla Sára

MILYEN ABLAKOT VÁLASSZUNK?
Az ajtók és az ablakok beépítésére szigorú 
szabályok vonatkoznak, melyekre ugyan 
a szakemberek figyelnek, de jó ha mi  
is tisztában vagyunk azzal, hogy miért 
is szigorodnak. Azonban az már rajtunk 
múlik, hogy milyen anyagból válasz-
tunk nyílászárót.
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Manapság egyre többféle házépítési technológia 
közül választhatunk, de a hagyományos tégla 
házat ne temessük! A legokosabb kismalac is 
téglából épített házat.

Az előző generációkból sokan maguk építették a házukat. Ugyan mi is megte-
hetjük ezt, de annyi szabályozásnak kell megfelelni, és annyi rejtett csapda van 
az úton, hogy ember legyen a talpán, aki gond nélkül végig megy rajta. Szeren-
csére a generálkivitelezők ma már megoldják a házépítést az alaptól a tetőig.

A telekválasztás legalább olyan fontos, mint a házépítés maga – hívja fel  
a figyelmet Dr Kenyeres Imre, az Inter-plus Kft. ügyvezetője, akik a pannon-
házakat építik. A telektől függ, hogy mekkora és milyen tájolású ház építhető 
rá – vásárlásnál figyeljünk a meghatározott utcaképre és tudakoljuk meg, 
hogy mekkora ház építhető. Dr Kenyeres Imre elmondta, hogy mindezektől 
nagyban függ a ház tervezése. Legtöbben a déli tájolásra törekednek, hogy 
minél több fényt kapjon a ház, és a többi égtájra sajnos kevesen helyeznek 
hangsúlyt. Egyrészt nyáron sok is lehet a napfény ezzel a tájolással, másrészt a 
földi energiák miatt az északi oldal az, aminek jobban nyitottnak kellene lennie. 
Akinek ez fontos, annak érdemes erre is figyelni.

A ház megtervezésénél a legfontosabb 
kérdések élettaniak. Mire szeretném használni? 
Hányan fogunk benne lakni? Számíthatunk-e 
még lakókra? Gyakran jönnek majd vendégek?  
A későbbi zsúfoltság vagy a kongó ház effektus elke-
rülése végett jó, ha választ adunk az előbbi kérdésekre, 
és ezek alapján választunk házat vagy terveztetjük meg.

Az utóbbi években népszerű már itthon is a könnyűszerkezetes 
ház, amely nekünk újdonság, de Amerikában hagyományosnak 
számít. Szerkezetétől fogva olcsóbb lehet, mint egy tégla, de vajon jobb is? 
Dr. Kenyeres Imre felhívja a figyelmet, hogy a téglaház úgy működik, mint egy 
cserépkályha.Idő kell, hogy felmelegedjen, de jobban is tartja a hőt, mivel 
lassan hűl ki. A felfűtés után a téglaház kellemes, hosszan tartó meleg érzést 
biztosít. Egyre szigorúbbak a hőtechnikai előírások a házépítéssel kapcso-
latban, a cél, hogy minél energiatakarékosabbak legyenek az új házak, ahogy 
a téglából épültek is. 

A téglaházak ma már nem egyenlőek a több évtizeddel ezelőtti nagy, feles-
leges közlekedőket és tereket tartalmazó házakkal. Praktikusan alakítják 
ki, de az előnye, a strapabíróság még mindig megvan, szemben a könnyű-
szerkezettel. Az új téglaházak ugyanúgy használnak újabb modernebb  
technológiákat, akár fűtésben vagy hőszigetelésben is. Beépíthető a padló-
fűtés, a falfűtés vagy kombinálható a ház a napelemmel, amely termeli  
az áramot. Dr. Kenyeres Imre fontosnak tartja a fűtés típusának ésszerű kivá-
lasztását. Például egy kicsi zsúfolt helyiségben, ahol nem lenne optimális  
a padlófűtés, ott érdemes kiegészíteni radiátorral is azt. 

A régi hagyományos tégla ház a mai kor igényeihez újragondolva 
egy igazi tartós családi fészek lehet. Ehhez az is kell, hogy ne csak  
a falakra költsünk, hanem az olyan apróbb dolgokra is, mint például  
a csaptelep - mondja Dr. Kenyeres Imre. Sokan esnek abba a hibába, hogy  
a kiegészítőkből a legolcsóbbat veszik, ami pedig nem hogy éveket, 
hónapokat sem bír ki. Mindenképpen hosszú távban érdemes gondolkodni, 
hiszen házat egy életre választunk, és a legfontosabb, hogy jól és komfor-
tosan érezzük benne magunkat. 

Írta: Vágsélei Csilla Sára

TELEK... TÉGLA... OTTHON
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Dr. Markó lászló  sebészeti és onkológiai szakrendelés. 
Emlőrák szűrés, emlő röntgen és szövettani mintavétel. ArAnyér betegség 
kezelése-, műtét nélküli megoldás. Visszér betegség injekciós vagy műtéti 
kezelése, sérVEk és egyéb kisebb műtétek = egynapos sebészet, Vastagbél, 
emlő és egyéb daganatos betegségek onkológiai konzíliuma. rendelési idő: 
H, Sze., P: 15-18-ig Bejelentkezés: 9-18-ig T: 06-30/78-500-69  (76/328-756)

Dr. Mecséry Ilona főorvos mammográfiás rendelés. 
Mammográfiás és ultrahangos emlővizsgálat. Hasi ultrahang. rendelési 
idő: hétfő 13:30-15:30 óráig. Bejelentkezés: 76/325-481 este is

INGATLAN

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

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

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

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

CEGLÉD, Belvárosi 1. emeleti 54 nm-es 
2 szoba, 2 erkély, tárolóval téglalakás 
eladó. 14,5 mFt. +36 70 940 8919 

CEGLÉD központjához közel, új 
lakások közeli beköltözéssel:  
+36 20 434 5464 -CSOK igényelhető.  

ELADÓ vagy kiadó üzlethelyiség Ceg-
léden az Avantgarde udvarban. Érd.: 
+36 70 380 0193 

 CEGLÉDEN, Borz utcában 240 nm-es 
családi ház eladó. Két vagy több csa-
lád részére lakásnak vagy vállalko-
zásra is alkalmas. +36 70 637 2015 

CEGLÉD Budai úti strand mellett  
1150 nm telek 20%-os beépíthetőség-
gel eladó 1,7 mFt +36 20 555 1434

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

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

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

CEGLÉDEN 2,5 szobás erkélyes  
62 nm felújított panellakás eladó  
+36 70 336 8899  

CEGLÉDEN 3,5 szobás családi ház el-
adó. Iá: 11 MFT +36 20 488 3925

VEGYES

KÖRBÁLÁS lucerna széna eladó 
Törtelen. +36 30 517 0487 

 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 

TŰZIFA vastag akác 3500 Ft/100 kg, 
vékony akác 2990 Ft/100 kg. Ha-
sítást, házhoz szállítást vállalunk. 
(AA542130) +36 30 576 7261  

FELESLEGES könyveit, mese diafilm-
jeit, hanglemezeit megvásárolom. 
+36 70 281 7760 

LEGMAGASABB áron vásárolok bé-
lyeggyűjteményeket, 1945 előtti ké-
peslapokat, papír- és fémpénzeket. 
Filadiszkont 1064 Budapest, Vörös-
marty u. 65. Tel.: +36-20/936-4757 
Tel.: +36-1/608-5320 

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

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

VASTAG akciós tűzifa szállítás 07.15-
ig tölgy, kőris 14500 Ft/m3 +aprítás  
(AA6064264) +36 30 307 1438 

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

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket.  +36 70 624 5475 

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

ELTARTÁSI szerződést kötnék élet-
járadék ellenében ingatlanért. Tel.: 
+36 20 972 4009 

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

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

AKCIÓS tüzelő! Kalodás (1mx1mx1m), 
erdei m3-es (1mx1xm1,7m), és öm-
lesztett tűzifa rendelhető! Mennyiség-
től függően ingyenes házhoz szállítás. 
Termékeink: tölgy, bükk, akác, nyárfa. 
Ár: 10500 Ft-tól. Hívjon bizalommal: 
+36-30/755-2509 EUTR: AA5854363

SZOLGÁLTATÁS

 REDŐNYKÉSZÍTÉS, teljes körű javítás, 
gurtnicsere. Precíz munka, kedvező 
ár. +36 20 624 1272 

 REDŐNYEXPRESS! Régiek javí-
tása, újak készítése garanciá-
val, gurtnik cseréje. Tel: +36 30 
780 94 90, +36 70 248 2987 

CEGLÉDEN 57 nm-es lakás, állomás-
hoz közel hosszú távra kiadó. +36 30 
576 7212

ADÁS-VÉTEL

 MEGVESZEM régi disznóvágó aszta-
lát 8000 Ft/db, régi zománcozott gye-
rekkád tartóval 2500 Ft/db, régi ab-
lakspalettát, egy ablakra való 3000 Ft, 
fateknő jó állapotú 1500 Ft, lemez-
teknő 1000 Ft, szódásüveg, rekesz-
szel együtt 1500 Ft, szódásüveg fare-
kesz 1000 Ft, szódásüveg 100 Ft, 50 li-
teres demizson 1000 Ft, gyalupad 8000 
Ft, régi ruhásszekrény, konyhaszekrény 
5000 Ft, boroshordó 1000 Ft, ugyan-
itt régi bútorokat, komplett hagyaté-
kot felvásárolok. +36 20 331 5370 

FRANCIA buldogok, babakocsik, ro-
bogók, koloniálok, bútorok, mosógé-
pek, szárítógépek, mikrók, gáztűzhe-
lyek, kerékpárok, benzines fűnyírók, 
sövénynyírók, elektromos kerékpár-
ok, kávéfőzők, autógumik, ülőgarni-
túra, ágaprító. +36 20 281 3510 

GÁZTŰZHELY, 3 darab gázpalack el-
adó. +36 30 314 8903 

EGY darab teatűzhely, egy darab fe-
hér, burkolt sparhelt, egy darab 180 
literes hűtő, 18 nm csaphornyos 
tölgyparketta, egy darab 120 literes 
Hajdú bojler, egy darab 120 literes 
olasz bojler, egy darab Bosch moso-
gató, egy darab villanysütős 4 lapos 
gáztűzhely eladó. +36 20 245 3220 

WHIRLPOOL automata mosógép ga-
ranciával eladó. Szállítás lehetséges. 
25.000 Ft +36 20 375 9910 

ELECTROLUX hűtőszekrény, piros mű-
bőr ülőgarnitúra, szőnyegek, fotelek 
eladóak. Telefon: +36 53 310 767 

ELADÓ dió, kézikocsi, kapuszárny, 
kétütemű Wartburg bontott alkatrész, 
villanyrezsó, 1300-as 4-ütemű Wart-
burg, sarokkanapé. +36 30 286 0713 

NAGYMÉRETŰ bontott tégla, tetőcse-
rép, szüretelő fakád, boroshordók, 
gázpalack, szőlőprés, hobbi eladó. 
+36 20 413 4313 

JÓ állapotú bontott cserépkályha el-
adó. +36 70 241 3319 

JÁRMŰ

UTÁNFUTÓ eladó. +36 20 216 9938 

ELADÓ Ford Fiesta 1.3 benzines, 2000-
es évjáratú, 2018. XI hóig műszakival. 
Ár: 380.000 Ft +36 20 976 3328 

KEREK lámpás 1500-as Lada reális 
áron eladó. +36 30 590 4968 

GÉP - SZERSZÁM

ASZTALOSIPARI gépek eladók (vas-
tagsági, egyengető, hosszlyuk fúró) 
Tel.: +36 70 632 8981

CEGLÉD belvárosában 4+ nappa-
lis családi ház kis telken eladó vagy 
lakást beszámítok! 19.9 mFt. Tele-
fonszám: +36 70 411 8406  

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

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

CEGLÉDEN 45 nm 1,5 szobás földszin-
ti téglalakás eladó +36 70 411 8406

CSEMŐ, Mikebudai úthoz közel halál-
eset miatt tanya eladó 1,1 Ha terü-
lettel, Víz, 380 V. +36 20 438 3321; 
+36 53 315 550 

GARÁZS eladó Dugovics u 1. alatt, fel-
újított, új kapuval. +36 30 864 5113 

INGATLANT KERES

 ELADÓ családi házat keresek.  
+36 20 232 6820 

 E L A D Ó  l a k á s t  k e r e s e k . 
Telefonszám: +36 70 454 3822 

CEGLÉDEN Befektető csoport pa-
nel- illetve téglalakásokat keres!  
+36 70 411 8406  

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

CEGLÉDEN vagy környékén el-
adó házat, esetleg lakást keresek  
21 mFt-ig. +36 70 454 5341 

KIADÓ

KETTŐ szobás bútorozott lakás kiadó 
Cegléden. +36 30 554 7372 

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

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

PISZKOS Fred Étterem kiadó Ceg-
léden. Tel: +36 20 319 5881 

ALBERTIRSÁN párommal albérle-
tet keresünk. 1 szobás házat kerttel. 
+36 30 259 9384 

KIADÓ Cegléden a Pesti út Do-
rottya út sarkon 7 nm-es helyi-
ség, bejáratott szépségszalon-
ban. Érdeklődni: +36 20 993 8485 

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

 CEGLÉDEN, Lidl mellett központos 
helyen 500 nm raktár vagy üzlethe-
lyiség ügyféltérrel, szociális helyi-
ségekkel kiadó. +36 70 637 2015 

CEGLÉDEN 35 nm-es lakás hosz-
szú távra kiadó fiatal párnak, bú-
torozatlan. Kaució szükséges.  
+36 30 576 6366

CEGLÉD, városközpontban, Árpád ut-
cában 150 nm-es üzlethelyiség ki-
adó. Érdeklődni: +36 20 931 3889

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy szeretett 

feleség, édesanya, 
nagymama

SÁRVÁRINÉ 
LENDÉR BORBÁLA

(Csipkó Józsefné)
2018.06.23-án 

méltósággal viselt, hosszú, 
súlyos betegségben elhunyt.
Szeretett halottunk hamvait 

07.06-án 10.00 órakor
Cegléden a református  

Öregtemetőben helyezzük 
örök nyugalomra.
A gyászoló család
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 VESZÉLYES, szűk helyen lévő, nem 
dönthető fák gallyazása, kivágása. 
+36 30 333 5086 

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

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

KÉZI vakolást és hidegburkolást vál-
lalok. Tel.: +36 20 524 2926 

REDŐNYMESTER! Redőnyök, relu-
xák, szúnyoghálók javítása, készíté-
se. Gurtnizsinórok cseréje jó minő-
ségben, reális áron, garanciával! Te-
lefon: +36 70 354 0351

NAPOS és előnevelt csibe augusztus-
szeptember hónapra megrendelhe-
tő. Fehér és színes húshibridek, to-
jófajták: barna cirmos és kenderma-
gos. Előnevelt pulyka kapható. Gali 
Baromfikeltető. www.galikelteto.hu 
+36 30 350 5487; +36 53 370 047 

MINŐSÉGI hízók (400-430 kg-ig), 
kanok eladók. 13 órától hívható:  
+36 53 715 343 

ÜDÜLÉS

BALATONSZÁRSZÓN kertes ház üdü-
lésre kiadó 4 főre, kivétel: július 15-
28-ig. Telefon: +36 30 429 3810; 
+36 84 362 565 

VÁLLALKOZÁS

CEGLÉD központjában bejáratott 
vendégkörrel kávézó eladó. Tele-
fonszám: +36 70 584 6680

 FA és műanyag redőnyök javítása, 
cseréje. Külső tokos redőnyök, 
szúnyoghálók,  harmonikaajtó, 
szalagfüggöny, reluxa, fa és 
műanyag ajtók, ablak beépítése. 
Molnár Gábor. +36 70 366 6518; 
+36 30 324 8373 

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

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

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

KUTYA-CICA kozmetika Cegléden! 
Kutyák-cicák szaladjatok, elkészült 
a szalonotok! Hétvégén vagy 
hétköznap, nem probléma gyertek 
csak! Ildikó +36 30 443 5637 

MŰANYAG nyílászárok beépítése és 
forgalmazása, akár egyedi méretben 
is, felár nélkül. Beépítési határidő 3 
héten belül. Érdeklődni: 16,30 után 
+36 20 260 5450 

KÖLTÖZTETÉST,  bútorszá l l i tást , 
lomtalanítást vállalunk 3,5 t, ponyvás 
teherautóval. +36 20 939 0096  

SZOBAFESTÉST, mázolást, gipsz-
kartonozást, hőszigetelést vállalok.  
+36 30 479 1287 

FUVAROZÁST, lomtalanítást, ud-
var takarítást, sittszállítást vállalok.  
+36 70 363 9149 

 SZŐNYEG, kárpit mélytisz-
títása háztól házig.  www.
t i s z t a s z o n y e g c e g l e d . m l a p . h u 
Hörömpő József +36 30 971 4040  

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁST és vízvezeték 
szerelést vállalok. +36 30 593 2282 

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

ÁLLAT

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

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

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

BARNA tojó tyúkok szép tollazattal jó 
tojás hozammal eladók! 15 db rende-
lése felett ingyen házhoz szállítjuk! 
Érd: +36 70 518 2121  

ELŐNEVELT amerikai bütykösludak 
és 150 kg-os hízók eladóak Ceglé-
den. +36 20 331 4330 

NAGYTESTŰ húsgalambok eladóak 
Cegléden. +36 53 320 363

TÁRSKERESÉS

165/63/51 éves józan életű, nem do-
hányzó férfi vagyok. Olyan hölgyet 
keresek élettársi kapcsolatra aki 
hozzám költözne. +36 70 556 5855 

70 éves nő társat keres! Szigo-
rúan együttélés reményében.  
+36 20 805 6983 

OKTATÁS

MATEMATIKÁBÓL pótvizsgára és őszi 
érettségire felkészítek. Most kell 
kezdeni! +36 53 315 848 

NÉMET nyelvből felzárkóztatást és 
pótvizsgára való felkészítést vállalok 
+36 20 313 6833 

ÁLLÁST KERES

CSALÁDI háznál, otthoni környezetben 
vállalom idős emberek gondviselés-
ét, felügyeletét. Teljeskörű ellátással, 
bentlakással. Tel.: +36 30 875 5506

ÁLLÁST KÍNÁL

 ACPS AUTOMOTIVE TECHNIK FLEX 
KFT. könnyű fizikai munkára 
R e h a b i l i t á c i ó s  k á r t y á v a l 
rendelkező munkatársat keres a 
Cegléd, Nefelejcs u 4. telephelyére. 
Érdeklődni +36 70 418 2436 

DABASI telephelyű cég keres teher-
gépjármű vezetőt darus pótos szerel-
vényre! Feltétel a darukezelői vizs-
ga C,E kategóriás jogosítvány, GKI és 
sofőr kártya megléte. Hetezős mun-
kakör, havi nettó 400.000 Ft-tól. Je-
lentkezés: info@ferrosped.hu

MŰSZAKI rajzok, dokumentációk ké-
szítését vállalom. +36 20 234 4808 

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

 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 Euró-
pa Hu Kft. +36 30 376 8440; +36 
20 251 9041; +36 70 219 9167 

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

GURTNI csere, új redőny készí-
tése, faredőny javítás hétvé-
gén is, gyors precíz munka. +36 
30 900 8159; +36 70 227 6273 

MEGDŐLT, veszélyes fák, tuják, bok-
rok kivágása,  elszállítása. Kúpo-
lást, tetőcserét, -javítást vállalok.  
+36 70 316 2909; +36 20 254 0322 

 ENERGETIKAI tanúsítását válla-
lom Cegléden és vonzáskörzeté-
ben, valamint Nagykátán és kör-
nyékén lévő épületeknek. Rövid ha-
táridővel, korrekt árakkal. Érdek-
lődni a palko.helga@gmail.com 
e-mail címen vagy +36-30/485-
9255-ös telefonszámon lehet.  

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

ÁCS, kőműves lapostetők, vizes falak 
szigetelése és vegyi injektálása, fes-
tés, drájvitozás, kémények és kúpo-
lások külső-belső szigetelések, par-
kettázás, ajtó-ablak csere, homlok-
zatok szigetelését, betonozást, tér-
kövezést és mindenféle átalakítá-
sokat vállalok A-Z-ig garanciával. 
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény jú-
lius végéig. Tel: +36 70 345 8193 

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

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

KASZÁLÁST, kertrendezést vállalok. 
+36 70 643 3231 

 MAGÁNNYOMOZÁS: adósság rendezés, 
eltűnt személyek felkutatása, követés, 
megfigyelés, bizonyítékok beszerzése, 
szerződés előtti  életmód vizsgálat, 
környezettanulmány.orangyal i roda@
gmail.com +36 30 906 7095 

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

REDŐNY Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. Hétvégén 
is. +36 20 299 2233, +36 70 287 7851 

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS SOS-ben, 
le fo lyórendszerek t isz t í tása .  
+36 30 292 5644 

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

FŰNYÍRÓ traktorral fűnyírást vállalok! 
+36 20 421 8723 

FRISSÍTŐ és gyógymasszázst válla-
lok Cegléden és környékén. Páros 
masszázsra is van lehetőség! Tele-
fonszám: +36 30 830 6158

 CSATLAKOZZ a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi autóipari és fém-
ipari nagyvállalatok állásajánlatai-
ból válogathatsz, ahol kiemelt bére-
zést, ingyenes szállást, utazást, va-
lamint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 
óráig a 06-70/639-9920 számon.

A Horizont Color Kft. villamossági osz-
tálya (Jászberény, Kossuth Lajos út 
48-50.) villamos kis- és középfeszült-
ségben jártas kollégát keres admi-
nisztrátori munkakörbe. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a villamos@
horizontcolor.hu e-mail címen lehet.  

 NINCS munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri és mo-
sonmagyaróvári munkahelyére. Ver-
senyképes fizetés mellé, cafeteria-t, 
szállást, munkába járást, bérelőleget 
biztosítunk. Érd.: +36 70 415 9020 

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

GYŐRI fémipari partnerünkhöz ke-
resünk betanított munkás, gépla-
katos, CNC-gépkezelő, autószere-
lő, villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Érd.: +36 70 415 9021 

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

PULTOS munkatársat keresünk, a ceg-
lédi Zöldházak Cukrászdába! Jelent-
kezni önéletrajzzal a cukrászdában le-
het, 2700 Cegléd, Rákóczi út 26-28.  

BUDAPESTI kábelgyárba betanított 
dolgozókat keresünk, kétműszakos 
munkarendbe. Szállítás biztosított. 
Jelentkezés sms-ben: +36 30 868 
7568; +36 30 694 2458 

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

SZAKKÉPZETT szociális ápoló-gon-
dozó, kisegítő gondozó jelentkezését 
várja a Bartos Szeretetotthon. Érd.: 
+36 53 571 225 

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

ALBERTIRSAI hűtőházba azonnali 
munkakezdéssel keresünk lakatost, 
villanyszerelőt, hűtőgépészt, targon-
cást. Érdeklődni: +36 53 570 147 

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

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELŐKET és segé-
deket keresünk. Tel.: +36 30 246 8651 

ÜZLETVEZETŐ helyettes, értéke-
sítő munkakörbe kollégát kere-
sek. Stabil háttér, kulturált mun-
kakörnyezet. Elvárás: ügyfél cent-
rikusság, kereskedői véna. Je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal:  
aranyallas2018@gmail.com  

ÚJSZILVÁSI húsüzembe gyakorlattal 
rendelkező hentes ill. húsipari dolgo-
zó munkatársakat keresünk. A jelent-
kezéseket a cziczás.toth.marianna@
gmail.com email címen ill. 06-20/91-
57-763 telefonszámon várjuk.

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!
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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 

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

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

KOLLÉGÁT keresünk festőműhelybe! 
Munkavégzés H-P-ig, egyműszakos 
munkarendben. Előny: festő-, vagy 
hasonló tapasztalat. Jelentkezés: 
+36 20 298 0596

AUTÓSZERELŐ műhely munkatársat 
keres. +36 30 357 2305 

 CEGLÉDI A'la Carte étterem sür-
gősen szakács kollégát ke-
res. Pályakezdők jelentkezé-
sét is várjuk! +36 70 394 4879

KŐMŰVEST, segédmunkást keresek 
napi kifizetéssel. +36 70 411 5350

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

MAGAS színvonalú, korszerű válla-
lat bővül CNC gépkezelő-élhajlító és 
lemunkáló- betanított lakatos mun-
kakörben. A versenyképes béren kí-
vül biztosítunk még Cafeteriát, me-
legétkezési támogatást, pótléko-
kat, illetve 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 lehet: +36-30/928-9385 
számon. (ny.sz.:37961/2001-0100.)

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

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, többműsza-
kos munkarendben és hosszútávon. 
Azonnali kezdési lehetőséggel! Vedd 
igénybe ingyenes céges buszjárata-
inkat vagy  15 Ft-os kilométerenkénti 
benzintámogatást! Hívj most a további 
részletekért: +36-20/275-1642, Fehér 
Fanni (ny.sz.:37961/2001-0100) 

TERMÉKFELELŐS munkakörbe kollé-
gát keresek. Fiatalos csapat, jó mun-
kakörülmények. Átlagon felüli bére-
zés. Munkavégzés: H-P-ig. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal: minden-
ablak@gmail.com  

SZOBAFESTŐT keresünk folyama-
tos munkára. Jogosítvány előny.  
+36 70 905 6560; +36 20 323 8116 

AZONNALI kezdéssel segédmunkást 
keresek. Fizetés (nettó) 1200 Ft/óra 
+36 30 207 1943 

KECSKEMÉTI áruszállító cég keres so-
főröket EU-ban történő munkavégzés-
re nemzetközi gyakorlattal, B kategó-
riás jogosítvánnyal furgonra. Bérezés: 
km-, hétvégi pénz, üzemanyag meg-
takarítás. Minimum nettó 270.000 
Ft/hó. Jelentkezni a 06-70/604-24-
48-as telefonszámon, illetve a bito@
bitointertrans.hu e-mail címen lehet. 

GÉPKEZELŐ munkakörbe, egy műsza-
kos munkarendbe kollégát keresünk. 
Munkavégzés: H-P-ig. Jelentkezés: 
+36 20 298 0596 

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

TELEPHELYI rakodásra anyagmozga-
tó kollégát keresünk. Munkavégzés: 
H-P-ig. Jelentkezés: +36 20 298 0596

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, la-
katost és hegesztőt keres hosszú táv-
ra. Érd.: személyesen telephelyün-
kön, +36-30/303-7097 számon vagy 
korosszerkezet@gmail.com címen.

 GÉPKEZELŐ, CSOMAGOLÓ MUNKATÁR-
SAKAT KERESÜNK GYÁLRA. Számító-
gépes ismeret szükséges. Heti 4 mun-
kanap, 12 órás munkarend. Bruttó 975 
Ft/óra +40% műszakpótlék +cafetéria. 
Ingyenes dolgozói buszjárat: Abony, 
Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Nagy-
kőrös, Tápiószentmárton, Pilis, Törtel, 
Tápióbicske, Tápiószele, Tápiószőlős. 
Jelentkezzen a: +36 30 338 2005 

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

VARRÓNŐKET keresünk ceglé-
di varrodába, női ruha készítésére.  
+36 70 948 7915 

 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: timea.balogh@technik-flex.hu  

BUDA-HÁZÉPÍTŐ Kft árukiadó, targon-
cavezető munkatársat keres. Felada-
tok: -áruátvétellel, árukiadással kap-
csolatos feladatok ellátása, áru ösz-
szekészítése, szállítóleveleknek meg-
felelő árukiadás. -Raktári gépi, kézi 
anyagmozgatás. Elvárások: -8 általá-
nos végzettség -18. életévet betöltött 
életkor -Hatékony és pontos munka-
végzés. Jelentkezni: budavariktrade@
gmail.com vagy +36 30 521 1910 

CEGLÉDI Shell töltőállomás-
ra kútkezelőt felveszünk. Érdek-
lődni a helyszínen önéletrajzzal, 
vagy shellcegled151@gmail.com
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ASZTALOS szakmunkást vagy más fa-
ipari végzettségű munkatársakat kere-
sünk Ceglédre a Buda-Házépítő Kft. te-
lephelyére. Elvárások: -asztalos vagy 
más faipari végzettség -Pályakez-
dők vagy nyugdíjasok jelentkezését is 
várjuk. Jelentkezni: budavariktrade@
gmail.com vagy +36 30 521 1910 

NAGYKŐRÖSI Tűzéptelepünkre so-
főr kollégát keresünk "B" kategóri-
ás jogosítvánnyal, kiemelkedő bére-
zés és egyéb juttatások. Jelentkezni:  
+36 30 943 8950 

SZÓRÓLAPOS kollégát keresünk azon-
nali kezdéssel! Jelentkezés: sagi.
zsuzsanna@dh.hu vagy mobilon +36-
30/864-4944 (küldje el a SZÓRÓLAP 
szót SMS-ben a +36-30/864-4944-es 
mobilszámra és visszahívjuk.)

NAGYKŐRÖSI egyszemélyes termény-
boltunkba értékesítő kollégát kere-
sünk. Kiemelkedő bér, juttatások. 
+36 30 943 8950 

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

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

KÜLSŐ Budai úton levő,  kétműsza-
kosan üzemelő élelmiszerboltba  ke-
resünk  önállóan dolgozni tudó eladó 
pénztárost. +36 20 962 5037 

TAKARÍTÓNŐT keresünk Cegléd, Bür-
geház dűlőbe, heti 2x8 órában. Ér-
deklődni: Tel.: +36-53/500-037; 
E-mail: office@brakehose.hu  

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

GYERE és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kollé-
gákat sopronkövesdi gyárába, 3 mű-
szakos munkarendbe. A szállás és a 
bejárás megoldott. Kiemelkedő bér 
mellett, 13. havi fizetést, prémiu-
mot, cafeteria-t, bérelőleget is biz-
tosítunk. Érd.: +36 70 600 9021 

ALKALMI asztalos segédmunká-
ra keresünk munkaerőt. Érdeklődni:  
+36 30 556 2565 

 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 

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 

ACPS AUTOMOTIVE TECHNIK FLEX 
KFT. Betanított fémmegmunkálói 
poz ic íóra ,  több műszakos 
m u n k a v é g z é s r e  k e r e s 
munkatársakat a Cegléd Nefelejcs 
u 4. telephelyére. Érdeklődni:  
+36 70 418 2436 

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

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

ALBERTIRSAI gumis műhely keres 
hosszú távra munkatársat. Amit nyúj-
tunk: rugalmas munkaidő, verseny-
képes bérezés, bejárás támogatás, 
szakmai fejlődés. Elvárás: minimum 
8 általános végzettség. Jelentkez-
ni: simogumi@t-online.hu, telefon:  
+36 70 325 5684 

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

 CO2 hegesztőket, lakatosokat, autó-
szerelőket, CNC gépkezelőket, tar-
goncásokat keresünk gödöllői mun-
kahelyre hosszú távra. Kiemelten 
magas bérezés (nettó 1.400-1.700 
Ft órabér), utazási költségtérítés, 
szállítás vagy igényes, díjmentes 
szállás biztosított. godallas2015@
gmail.com. +36 70 384 7636 

NAGYKŐRÖSI telephelyű Kft. 24 ton-
nás nyerges szerelvényre keres éj-
szakai, illetve hétvégi alkalmi mun-
kavégzésre tehergépkocsivezetőt. 
+36 20 481 6990 

 ÉLELMISZER Áruházunkba hentes 
m u n k a t á r s a t  f e l v e s z ü n k . 
Jelentkezni: Cegléd, Mozdony utca 
2 De: 8-12 óráig. +36 30 425 9768 

PANNONLOG TRANSPORT KFT C+E 
kategóriával rendelkező gépkocsi-
vezetőket keres. Kiemelt bérezés 
500.000,-/hó (11.500 km/hó esetén), 
plusz egyéb juttatások. 1/1 munka-
rend, minden hétvége itthon, indulás 
és érkezés helye: Újhartyáni telephe-
lyünk: Elérhetőségeink: +36 70 383 
1686; +36 70 617 2702 

ÜLLŐI raktárba kétműszakos mun-
karendben áruösszekészítőket 
keresek. É: +36-70/244-
3731, vagy +36-20/352-2456.  

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

ANYAGMOZGATÁSRA targoncást ke-
resünk, hétköznapi munkavégzéssel. 
Előny: nehézgépkezelői. Jelentkezés: 
+36 20 298 0596 

DINAMIKUSAN bővülő építőanyag ke-
reskedésünkben értékesítő munka-
társat keresünk. Amit kínálunk: Hosz-
szú távú munkalehetőség, fejlődési le-
hetőség, továbbképzések -Versenyké-
pes jövedelem. Elvárások: -középfo-
kú végzettség -MS Office programok 
(Word, Excel) felhasználó szintű is-
merete -Jó kommunikációs készség. 
Amennyiben hirdetésünk kihívást és 
motivációt jelent az Ön számára, kér-
jük küldje el fényképes önéletrajzát a 
budavariktrade@gmail.com-ra vagy 
tel.: +36-30/521-1910 Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk. Munkavégzés 
helye: Cegléd, Szolnoki út 77.  

KONYHAI kézilányt, szakácsot felve-
szünk. Jelentkezni: Kossuth Étterem 
Cegléd, Rákóczi út 1. vagy telefonon: 
+36 20 958 7410 

KONYHAI kisegítő jelentkezését vár-
juk a La Toscana bistróba Cegléden 
+36 20 224 6985 

 ÉLELMISZER áruházunkba eladó, 
műszakvezető munkatársakat 
felveszünk. Jelentkezni: Cegléd, 
Mozdony u 2 de 8-12 óra között 
+36 30 425 9768 

MŰSZAKI és számítástechnikai isme-
retekkel rendelkező fiatal munkatár-
sat keresünk értékesítési és szerelé-
si munkára. Önéletrajzokat: info@an-
tennaszerviz.com címre kérjük.  

 RAKTÁROST keresünk éjszakai mű-
szakban Soroksárra. Kiemelt bére-
zés. Szállítás Cegléd környékéről 
megoldott. Jelentkezés +36-20/378-
2385 vagy allas@kovatrans.hu.  

ÉPÍTŐIPARI cég szobafestő- mázolót 
felvesz hosszú távra. +36 70 203 3376

NAGYKŐRÖSI székhelyű széles termék-
skálával rendelkező gépgyártó vállalat-
hoz keresünk CAD szoftvereket hasz-
nálni tudó kezdő vagy gyakorlattal ren-
delkező tervező gépészmérnök vég-
zettségű munkatársat. Önéletrajzokat 
az agisz@agisz.hu-ra várjuk. Továbbá 
felvételre keresünk lakatos szakmun-
kást. Jelentkezni a  +36-53/550-280-
as telefonszámon lehet.  

B vagy D kategóriás sofőrt keresünk 
azonnali kezdéssel Cegléd illetve 
Abony térségéből. +36 30 694 2458

BETANÍTOTT munkakörbe keresünk 
elsődlegesen férfi munkaerőt né-
met irodaszék gyártó üzembe, ajkai 
és noszlopi munkavégzéssel. Ver-
senyképes fizetés mellé, cafeteria-t, 
szállást, munkába járást, bérelőleget 
biztosítunk. Érd.: +36 70 600 9025 

BETANÍTOTT férfi dolgozókat ke-
resünk raktári munkára budapesti 
munkahelyre, állandó délután illet-
ve éjszakás műszakra. Szállítás biz-
tosított, két heti fizetéssel. Jelent-
kezés sms-ben! +36 30 549 1364;  
+36 30 694 2458 
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Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: • 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) • 3 
nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik legalább 120 
km-re laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérjük, jöjjön el a következő toborzó napunkra.
2018.07.09., 10:00 – Tápiószele, Simonffy Kálmán Művelődési Ház, Posta út 2.
2018.07.09., 14:00 – Csemő,  Csemő Község Könyvtár és Közösségi Színtér, Petőfi u. 1.

További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és

Feltétel: erkölcsi bizonyítvány, 
„B” kategóriás jogosítvány.
Előny: vagyonőri igazolvány

Bér: nettó 176.000 - 252.000 Ft/hó.
Tel.: 06-30/697-23-64, 1/297-33-26

Email: kt@risec.hu

Napi szállítási feladatra, alkalmazotti 
jogviszonyba megbízható gépkocsivezetőt 

keresünk szolnoki telephelyünkre.

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!
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Saját gazdás rendszer

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

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

Amit kínálunk:

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

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!
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Kétbetűsek: 
AD, AP, ÁG, ÁL, DÓ, EL, ÉR, GE, IŐ, LE, LÓ, 
ML, ÓZ, ÖN, ÖT, SE, SÓ, ÚJ, ZB
Hárombetűsek: 
ADÓ, ÁRU, ÁTR, END, HÉT, KSI, KÜL, 
NIA, OLÉ, OLI, OSA, RÁL, VAS
Négybetűsek: ÁZNA, DIPO, DÖNT, 
IGAZ, OLAN, OSON, SOTE, TÉVÉ, UTCA
Ötbetűsek: DÖNTŐ, ETIKA, EROSZ, 
KÓROS, OSONÓ, PASIK, SINEN 
Hatbetűsek: 
ANIKÓT, CÍMÜNK, DANIKA, ÉTELRE, 
IPAROS, MÉRÉSE, OKOSAN, SPÁRTA, 
SZENET, TÁSKÁK, TELEKI
Hétbetűsek: 
ALASZKA, LŐTÉREN
Nyolcbetűsek: 
PÉNZBENI, RETTEGÉS, TOLOGATÓ
Kilencbetűsek: AKASZTANI, 
REPÜLŐGÉP, RUTINOSAN
Tizenkétbetűsek: ELKÖLTÖZTÜNK, 
KERTÉSZKEDIK, TERMÉKSKÁLÁT

Kedves Olvasóink!

Helyezze el a felsorolt szavakat az ábrában, majd a kimaradó 6 szóból állítsa össze a megfejtést!
Szerencsés nyerteseink névsorát 2018. augusztus 13-i számunkban olvashatják. 

Játsszanak újságunkkal értékes ajándékokért minden hónapban! 

Júniusban a Blue Jeans Farmerbolt (Cegléd, Teleki u. 7.) nyereményeiért törhetik 

a fejüket. Megfejtéseket névvel címmel ellátva: a Dél-Pest Megyei Szuperinfó, 

2700 Cegléd, Múzeum u. 3. címre vagy az info@dpmsz.hu e-mail címre várjuk. 

A helyes megfejtések beérkezési határideje: 2018. augusztus 9.  

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


