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Nyaralás előtti ellenőrzés 
(+díjmentes légkondicionáló 

ellenőrzés) 6 490 Ft.
A nyári szabadságát ne a szervizben, 

hanem pihenéssel töltse!
Előzze meg a problémát, ellenőriztesse  autóját!

Hűtővíz szint/szivárgás 
ellenőrzés 1 490 Ft.

Kis figyelemmel jelentős problémától 
és költségtől kíméli meg magát és autóját. 

Az akció visszavonásig érvényes!

Postaautó Duna Zrt. 
2700 Cegléd, Külső-Kátai út 94. 

53/314-205



2 2018. jú l ius 9.

CEGLÉD
Július 9.
Szentegyházi Gyermekfilharmónia
Cegléd Város Önkormányzata és a Kossuth 
Művelődési Központ Nkft. szeretettel meghívja 
a 140 tagú, Magyar Örökség-díjas és a Magyar 
Művészeti Akadémia elismerő oklevelével kitün-
tetett Szentegyházi Gyermekfilharmónia hang-
versenyére! Helyszín: Szent Kereszt Templom. 
Kossuth tér. A koncertre a belépés díjtalan! 

www.cegledikultura.hu

Július 12.-15. 
(csütörtök-vasárnap) 
XII. Bud Spencer & Terence Hill rajongói 
fesztivál
• Tiszteletfutás
• Hagymásbab
• Erőversenyek
• Filmvetítések

Július 14. (szombat) 
Fürdő szépe választás
Az idén is keresik a Fürdő reklámarcát!
Legyél TE a 2018-as Fürdő Szépe!

Helyszín: Ceglédi Gyógyfürdő 
és Szabadidőközpont

CEGLÉDBERCEL
Kertipartitúra
Július 28.
Kayamar és a KVVKamarakórus. 
Augusztus 4.
VII. Sanzonest a Csütörtöki hölgyekkel

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

kertipartitura, +36 20 210 5221

NAGYKŐRÖS
Oláh Róbert geológus-történész  
geo-előadásai
Július 11. szerda 17.00
A természettudományok világa kicsiknek
“A csillagok belsejének titkai, avagy egy 
Nap születése” című előadás. Oláh Róbert 
geográfus-történész előadássorozata általános 
iskolásoknak. A belépés ingyenes! Nézz körül, 
láss világot! Nálunk a helyed!
Július 18. és 21. 17.00
XXXIV. Geo estek
"A vérkőtől a boszorkányok kövéig, avagy  
az oxidok és hidroxidok világa" című előadását! 
A maratoni előadások keretében a közönség 
megismerkedhet a különböző ásványok szín-
pompás világával, ahol ezúttal az oxidok  
és hidroxidok osztálya mutatkozik be olyan 
híres mintákon keresztül, mint például  
a kvarcok vagy az opál! A belépés ingyenes!

Cimbora szerda
Július  18. 10.00-12.00; Aug. 08. 10.00-12.00 
Szünidei Kézműves Játszóház a gyermek-
könyvtárban (Nagykőrös, Jókai utca 10.)

Részévteli díj 250 forint/nap
Telefon: 53/351-849

NYÁRSAPÁT
Július 15. (vasárnap)
 Bognár Gokart Park:  
IX. Kistérségi Gyerek Gokart Kupa
Jelentkezni a +36 53 715 641, vagy a  
+36 30 948 5078 telefonon lehet név, életkor, 
kategória és elérhetőségi címmel lehet. 

További részletes programokért  
és információkért keresse: www.dpmsz.hu

KULTÚRA, PROGRAMOK
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CEGLÉDI ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁRAK:
07.09.  Felszegi Gyógyszertár 

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

Gyógyszertár 
Kőrösi út 11.

07.11.  Belvárosi Gyógyszertár 
Szabadság tér

07.12.  Gyógyír Gyógyszertár  
Rákóczi út 7.

07.13.  Pingvin Patika  
Múzeum u. 2-4.

07.14.  Schulek Gyógyszertár  
Kőrösi út 51.

07.15.  PatikaPlusz Gyógyszertár 
Malomtó szél 30. Tesco

07.16.  Tömörkény Gyógyszertár  
Rákóczi út 45-49.

07.17.  Szent Imre Gyógyszertár 
Szent Imre h. u. 22.

07.18.  Kígyó Patika  
Reggel u. 2.

ORVO SI  Ü G Y E L E T:
A budapesti irányító 
központ telefonszáma: 
+3613016969. 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  
gyermekorvosi ügyelet, 
akkor továbbra is a felnőtt 
háziorvosi ügyelet végzi 
a betegellátási felada-
tokat (Telefonszám: 
+3613016969; Cegléd, 
Kossuth Ferenc utca 17. ).

V É R A DÁ S
07.11. 9.00-14.00
Infineon Kft.
Cegléd, Ipartelepi út 3.

07.18. 14.00-16.00
Művelődési Ház
Albertirsa, Pesti út 85.

07.25. 13.00-15.00
Crown Kft.
Nagykőrös, Pótaharaszti út 10.

Á L L AT O RVO S I 
Ü G Y E L E T
Július 14-15.
Magánügyelet:

Dr. Nagy Barnabás
Cegléd, Pesti út 28. 
Tel.: +36 30 938 8078

Dr. Zsoldos Zoltán
Nagykőrös, Kecskeméti u. 44. 
Tel.: +36 53 350 703

Rendelői ügyelet:
Dr. Nagy Barnabás
Cegléd, Pesti út 28. 
Tel.: +36 30 938 8078

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

Hotel Transylvania 3. – Szörnyen rémes vakáció
A vámpíroknál nincs ennivalóbb 
lény. Mavis, Drakula édes kicsi 
lánya például a vérét adná azért, 
hogy a szörnyek nyaraltatá-
sáért a szívét is kitevő apja ebéd 
után végre maga is alvadhasson 
egy jót. Így azután különleges 
meglepetéssel készül: befizeti 
Drakulát egy szörnyen társas 
hajóútra, hogy egy ideig csak 
saját vérfagyasztó boldogsá-
gával törődjön. Az indulásnál 
kiderül, hogy a tervbe egy apró 
rög került: Drakula régi barátai 
is a családi kirándulás résznek 
tekintik magukat: Farkas, Fran-

kenstein meg talán a Láthatatlan ember is velük tart. De az igazi 
bajt csak a hajó titokzatos kapitánya, Ericka okozza, ugyanis 
hátborzongatóan szép, és Drakula teljesen elveszíti a fejét 
– csak hogy kiderül róla, hogy a végzet asszonya valójában 
van Helsing, a vámpírvadász unokája. Mavisnek kell fenntar-
tania az oszladozóban lévő családi békét, és gondoskodni 
a megnyugtató végről. A Hotel Transylvania horrorhumorát 
ugyan megpróbálták már utánozni néhányan, de a film készítői 
mindig újra bizonyítják, hogy a vicc csak akkor jó, ha élő és 
friss: a dögös ötletek és a kiváló magyar szinkron egyaránt 
garantálja, hogy a HT3 felnő az előző részekhez.
Vetítés:  07.12.–07.18. csütörtök–szerda 16.00

07.14.–07.15. szombat–vasárnap 14.00

További vetítések:
Patkós Irma terem
Sicario 2. – A zsoldos
07.12.–07.18. csütörtök–szerda 20.00
Haverok harca
07.12.–07.18. csütörtök–szerda 18.00
07.19.–07.25. csütörtök–szerda 20.00

Huszárik Zoltán terem
Egy burka, egy nadrág
07.14.–07.15. szombat–vasárnap 14.00
Sodródás
07.12.–07.18. csütörtök–szerda 15.45
Három tánc
07.12.–07.18. csütörtök–szerda 17.45
Vissza a gyökerekhez
07.12.–07.18. csütörtök–szerda 19.45

Részletek: www.mozicegled.hu

a rt  m o z i  n a g y kő r ö s
Egy burka, egy nadrág
Amikor a férfi igazán szerelmes, ha kell,  
a burkát is magára ölti, hogy láthassa 
elzárt kedvesét. Egy jemeni idény-
munka után muszlim fundamentalis-
taként tér vissza Mahmoud Párizsba. 
Szent küldetése, hogy Allah segítségével 
utat mutasson erkölcstelennek bélyeg-
zett húgának, és eltiltja őt a barátjától. 
A szerelmesek azonban mindent elkö-
vetnek, hogy láthassák egymást: a fiú 
burkát öltve érkezik a lopott randevúkra. 
A terv bejön, csak éppen van egy kis 
bökkenő: az álca annyira jól sikerül, hogy 
Mahmoud beleszeret....
Vetítés:  07.13.—07.15. péntek—vasárnap 17.00

További vetítések:
A Sátán Fattya
07.13.—07.15. péntek—vasárnap 15.00
Ocean’s 8 – Az évszázad átverése
07.13.—07.15. péntek—vasárnap 19.00

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

www.dpmsz.hu

KOSÁRFONÓ TANFOLYAM
A Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér újabb 
tanfolyamot indít azoknak, akik szeretnék elsajátítani a 
kosárfonás technikáját és azoknak is, akik már rendelkeznek 
alaptudással, de kedvük lenne újabb fogásokat megtanulni.

2018. agusztus 11-én és 12-én (szombat, vasárnap)
Részvételi díj: 

Kezdőknek: 12.000 Ft/fő 
Haladóknak: 15.000 Ft/fő

A technikát a kezdők gyümölcsös/kenyeres kosarak, a 
haladók kerek piaci kosarak fonásával sajátíthatják el. 
Magában foglalja az oktató díját, valamint az anyagkölt-
séget. Jelentkezést elfogadunk 1-1 napra is! Oktató: Kovács 
Zoltán – Tarisznyás műhely. Befizetési határidő: július 20.

A tanfolyam 8 fő jelentkezése esetén indul.
Információ: +36 70 360 8034 Vas Tiborné

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. július 9-én 
(hétfőn) elkezdődnek a Szabadság tér és Rákóczi út burkola-
tának felújítási munkálatai. A munkálatok ideje alatt az érintett 
útszakaszokon, azaz a Pesti (Városháza előtti szakasza, 
Református templomig) és Rákóczi (Pesti út – Széchenyi út) 
úton forgalomkorlátozások kerülnek bevezetésre, valamint 
időszakosan teljes lezárásra kerülnek egyes szakaszok.  
A parkolás szakaszosan, illetve időszakosan teljes megszün-
tetésre kerül. A munkálatok gyors, biztonságos és baleset-
mentes lebonyolítása érdekében kérjük, a Kossuth tér, Pesti 
út (Városháza előtti szakasz), Szabadság tér és Rákóczi út 
érintett szakaszait kerüljék el.

A munkálatok megkezdése érdekében a Rákóczi út Gubody 
utca és Múzeum utca közötti szakaszán 2018. július 08-án 
(vasárnap) 18:00-órától a parkolást mellőzni szíveskedjenek.

Továbbá a folyamatos és aktuális tájékoztatás érdekében 
kérjük, kísérjék figyelemmel a helyi médiát, fórumokat.

A munkakezdés ideje: 2018. július 9. (hétfő)

A kivitelezés várható befejezése: 2018. augusztus 30. (péntek)

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a munkavégzés időtar-
tama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, 
figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat.

Cegléd Város Önkormányzata

ELKEZDŐDÖTT A  
RÁKÓCZI ÚT FELÚJÍTÁSA



SZÉPSÉG, 
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÓK
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Az anyajegyek a bőrön előforduló körülírt bőrel-
változások, amelyek színben vagy felszíni tagolt-
ságukban térnek el a környező ép bőrtől.

Ritka esetben, ám előfordulhat,  
hogy egy csecsemő anyajegy-
gyel születik, de gyakoribb, hogy a 
naevus az első életévek során alakul 
ki. Ha egy csecsemő festékes anya-
jeggyel a testén jön a világra, a naevust 
minden esetben bőrgyógyász vizsgálja meg, és  
a későbbiekben is szükséges a bőrkép rendszeres ellen-
őriztetése. Az anyajegy elhelyezkedésétől, méretétől, 
megjelenésétől függően az orvos esetenként a naevus 
eltávolítása mellett dönt. Ha a gyermek bőrén több 
anyajegy is van, mindenképpen fokozott óvatosságra van 
szükség. Fontos, hogy bőrgyógyász nézze át egyenként 
az anyajegyeket, hogy nyomon követhető legyen alaku-
lásuk, esetleges változásuk a gyermek későbbi életévei során.

Gyermekkorban ritka a melanóma. A festékes anyajegy rosszindulatúvá válásában kétségte-
lenül nagy szerepet játszik a napfény expozició, a gyermekkorban, ill. kamaszkorban napon 
töltött idő, a bőrt ért napsugárzás erőssége és a leégések száma. Az évek során a bőrt ért 
UV hatások lassan összeadódnak, és annál gyengébb lesz a bőr saját védekezőképessége 
az UV hatással szemben, minél több UV terhelés érte a bőrt a megelőző életévek során.  
A gyermekkori napexpozíciók és leégések azért különösen veszélyesek, mert tízéves korig 
a gyerekek bőre fiziológiailag különbözik a felnőtt bőrtől. Minél fiatalabb egy gyermek, 
 a felhám keratinizációja (elszarusodása) annál gyengébben működik még nála. Bőre nem 
tartalmaz megfelelő mennyiségben melanint, ami védelmet nyújtana számára a káros suga-
rakkal szemben, az alacsonyabb verejték- és faggyútermelés miatt pedig a korai életkor-
okban még nem elég vastag a bőrt védő hidrolipid réteg sem. Mindezek a tényezők együt-
tesen eredményezik, hogy az élet első éveiben a bőr érzékenyebb a napsugárzásra, mint 
felnőttkorban, ezért a gyerekeket különösen óvni kell a leégéstől, tudatosan oda kell figyelni 
arra, mikor és mennyi időt tölthetnek a napon, és bőrüket megfelelő fényvédővel is kenni kell.

Ha a kisgyermek bőrén sok anyajegy van, akkor a védekezést különösen komolyan kell 
venni. A világos bőrű, szőke vagy vörös hajú egyének genetikailag jobban ki vannak téve 
a rosszindulatú bőrdaganatok veszélyének, ezért az ő esetükben is fokozott óvintézke-
désekre és a bőr rendszeres orvosi ellenőriztetésére van szükség. A világos bőr általában 
vékonyabb és sérülékenyebb, kevesebb melanint tartalmaz, így természetes fényvé-
delme gyengébb. A világos bőrön gyakrabban fordulnak elő anyajegyek is. Fokozott 
kockázattal kell számolni akkor is, ha a családban valamely közeli hozzátartozónál már 
diagnosztizáltak melanómát. Az anyajegy rosszindulatú elfajulására való hajlam ugyanis 
genetikailag öröklődhet.

Dr. Szabó András
bőrgyógyász-kozmetológus

VIGYÁZZUNK 
GYEREKEINK 

BŐRÉRE!

8 FONTOS TANÁCS:
1.  Egy éves kor alatti gyermeket direkt napfényhatás nem érhet. Egy éves kor felett alkal-

mazzunk erős fényvédő készítményt, mindig legyen rajtuk trikó és sapka.
2.  11 és 15 óra között, mikor a legintenzívebb a napsugárzás, a gyerekek kerüljék a napon 

tartózkodást, ill. előtte és utána se tartózkodjanak a napon egyszerre fél-egy óránál többet.
3. Ne csak a bőrüket, a szemüket is védjük, a kicsik is használjanak napszemüveget!
4.  Felhős időben is védjük a bőrüket az UV sugárzástól, mert a felhők a napsugaraknak csak 

egy részét szűrik ki.
5.  Autóban is védjük a gyerekek bőrét, mert az üveg nem akadályozza meg az UV sugarak 

áthatolását.
6.  Használjon olyan erős fényvédőt, amely az UV-A és UV-B sugárzástól egyaránt véd.  

Ne feledje, ezek használata sem  helyettesíti a napozáshoz szükséges óvintézkedéseket. 
Ha a gyerekek vízben játszanak, akkor gyakrabban kell kenni a bőrüket, hiszen egy idő 
után a fényvédő krémek leáznak, lebomlanak.

7.  Napozás után használjon napozás utáni testápolót, mely helyreállítja a bőr nedvességtar-
talmát és nyugtatja az igénybe vett bőrt.

8.  A gyerekek anyajegyeit rendszeresen ellenőrizze, évente egyszer javasolt a bőrgyógy-
ászati anyajegyszűrés. Ha pedig bármelyik anyajegy hirtelen változna (feltűnően 
növekedne; színe vagy az alakja változna), vagy ha panaszt okozna (vérezne, begyul-
ladna, viszketne vagy ha megsérülne), akkor azonnal mutassa meg orvosának!
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FOLYADÉKPÓTL ÁS FONTOSSÁGA
akut hasmenéskor

Külföldi utazások során gyakran találkozhatunk akut 
hasmenést okozó kórokozókkal, de a hazai strandokon,  
a közös fürdőben is előfordulhatnak. Bejuthatnak a szerve-
zetbe szennyezett ivóvízzel; nem megfelelően tárolt vagy 
elkészített étellel; strandolás, fürdőzés során a szennyezett 
víz lenyelésével (melegvizes medence különösen kedvez 
a kórokozóknak).

A hasmenéses állapot olyan fokú vízvesztéssel járhat, 
melynek következtében a szervezetünk víz- és ionháztar-
tása felborulhat. Ez gyermekek esetében különösen veszélyes 
lehet, mert a szervezetükben magasabb a víz aránya, mint a 
felnőttek esetében; náluk hamarabb alakul ki súlyos vízvesz-
teség, kiszáradás. Legfontosabb a vízveszteség ellensúlyo-
zása folyadékpótlással, illetve a szervezetben felborult ásvá-
nyianyag-egyensúly helyreállítása. 

Az időben megkezdett szakszerű folyadék- és elektrolit terá-
piával a kórházi kezelés az esetek nagy részében elkerülhető!

Ajánlott az orális rehidráló terápia (ORT), melyet minél 
hamarabb el kell indítani. Ez egyrészt az orális rehidráló oldat 
(ORS) alkalmazását, másrészt a folyadék- és elektrolit pótlást 
követően a betegség előtti étrend fokozatos, de mielőbbi 
visszaállítását jelenti.

A felépülés gyorsabb bizonyos probiotikus törzsek egyidejű 
alkalmazásával, mivel ezek helyreállítják a bélflóra felborult 

egyensúlyát; gátolják a kórokozók 
megtelepedését, és átjutását  
a bélfalakon, ezáltal támogatják  
a kórokozókkal szembeni védelmet.

A hasmenés terápiájánál fontos 
megemlíteni, hogy az otthon alkalma-
zott, rehidrálás céljából adott folyadékok 
(pl. cukros tea, gyümölcslevek, sportital, üdítőital) nem alter-
natívái az ORS-nek, mivel ezek alacsonyabb nátriumion, de 
magasabb szénhidráttartalommal rendelkeznek, a hasmenés 
fokozódását és a vér nátriumszintjének további csökkenését 
okozhatják.

Ha valaki kisebb-nagyobb utazásra készül, érdemes össze-
állítania egy úti patikát, melynek mindenképpen legyen része  
a gyomor-bélfertőzés esetén segítséget nyújtó készítmény 
is. Nincs annál rosszabb, mint amikor a nyaralást, a kikapcso-
lódást tönkre teszi a hasmenés. Ilyenkor aranyat ér, ha van 
nálunk segítség, különösen ha külföldre utazunk.

Hasmenés, hányás esetén olyan terméket érdemes válasz-
tani, melynek összetevői egyaránt helyreállítják a szerve-
zetben felborult víz- és ásványianyag egyensúlyt és a bélflóra 
egyensúlyát.

Dr. Csényi Bernadette 
szakgyógyszerész

Az akut hasmenést gyakran fertőzés (vírus, baktérium vagy egyéb kórokozó) idézi elő;  de bizonyos gyógy-
szerek, pl. az antibiotikumok is kiválthatják. Néhány, de legfeljebb 14 napig tart. Hasmenés esetén a széklet 
híg állagú, akár vízszerű és naponta legalább háromszor jelentkezik. 
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FAKTUM kiságy 70x140 cm-es, gye-
rekággyá alakítható, bükk színben el-
adó. +36 30 604 9123 

KERÉKPÁRTARTÓ ötajtós, ferde hátú 
személygépkocsihoz, három kerék-
pár szállítására alkalmas. 7000 Ft.  
+36 30 604 9123 

J Á R M Ű

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

MINDENFÉLE autót megvásárolok 
(szerződéssel) 30 Ft/kg. Házhoz me-
gyek! +36 20 257 6572 

G É P  -  S Z E R S Z Á M

BENZINES fűnyírók javításra egyben, 
több darab eladók. +36 20 279 6201 

220 Voltos körfűrész (kis- és nagy tel-
jesítményű)  eladó. +36 30 741 1787 

V E G Y E S

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

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

NYÁRFA 1950 Ft/100 kg; vegyes fa: 
2300 Ft/100 kg, vastag akác: 3700 
Ft/100 kg  AA:6027982. Telefonszám: 
+36 30 570 5675 

ELADÓ kisbálás szalma, széna és lu-
cerna. Szállítással is rendelhető. Ceg-
léd, Budai út 64. +36 30 699 2035 

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

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

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

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

 DUNNÁT,  párnát ,  rég i  haszná l t  to l -
la t  veszek,  h ívásra  házhoz  me-
gyek!  Érd . :  +36 30 467 4542 

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

KERTI kisgépeket, rotációskapát, kis-
traktort, pótkocsit, fűnyírótraktort, 
alternálókaszát, fűkaszát, láncfű-
részt stb. keresek alkatrésznek hibás 
működésképtelent is. Telefonszám:  
+36 30 184 6220

SZÁRAZ kenyér, zsemle, eladó. 600 
Ft/zsák. tel: +36 30 313 6680

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

 T E T Ő K  j a v í t á s a ,  k é s z í t é s e , 
veszélyes fák lebontása.  Molnár 
Gábor .  Te lefon:  +36 30 324 8373; 
 +36 70 366 6518 

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

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

SZŐNYEG,  kárp i t  mély t i sz t í tása  ház tó l 
ház ig .  www.t isz taszonyegceg led .mlap.
hu Hörömpő József  +36 30 971 4040  

RÉGI és új lakások teljes felújítása te-
tők, homlokzatok alapok szigetelése. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Kiszál-
lás díjtalan. +36 70 347 2000 

FUVAROZÁST, lomtalanítást, udvar ta-
karítást, sittszállítást vállalok. Tele-
fonszám: +36 70 363 9149 

 REDŐNY Doktor !  Redőnyök ja-
v í tása ,  ú jak  kész í tése ,  garan-
c iáva l .  Hétvégén is .  +36 20 
299 2233;  +36 70 287 7851 

EGYEDÜLÁLLÓ idős ember gondozá-
sát, ellátását vállalnám. Telefonszám: 
+36 30 502 0438 

 GURTNI  csere ,  ú j  redőny  kész í -
tése ,  fa redőny jav í tás  hétvé-
gén is ,  gyors  prec íz  munka.  +36 
30 900 8159;  +36 70 227 6273 

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

V IZES fa lak  u tó lagos  sz igete lé-
se  fémlemezze l .  Beszé l jünk!  Te-
le fonszám:  +36 30 951 6118 

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

KÖLTÖZTETÉST ,  bútorszá l l i tás t , 
l omta lan í tás t  vá l la lunk  3 ,5  t , 
p o n y v á s  t e h e r a u t ó v a l . 
Te lefonszám:  +36 20 939 0096  

FAANYAG gyalulását vállalom. Léc, 
deszka, gerenda, stb. Telefon:  
+36 20 533 8573 

 AUTÓKÖLCSÖNZŐ!  Személy-
autók ,  k is teherautók ,  9  sze-
mélyes  mikrobuszok kedve-
ző  áron bére lhetők .  Ceg léd , 
Mizse i  ú t  27.  +36 30 371 7665 

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, 
hőszigetelést vállalok. Mindent, ami 
festés! +36 70 510 1992 

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

 VÁSÁROLOK rég i  bútorokat ,  rég i 
vasker í téseket ,  képkere teket ,  fes t-
ményeket ,  könyveket ,  mindenfa j ta 
hagyatékot ,  porce lánokat ,  ó rákat , 
rég i  do lgokat ,  mindenfé le  lakatos 
szerszámokat .  +36-20/362-8691 
mindenfé le  öreg  to l la t  veszek  

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

FIGYELEM régi bútort komplett ha-
gyatékot vásárolnék! Telefonszám: 
+36-20/368-8602, +36-53/656-960;  
jakab0303@freemail.hu  

 VASTAG akác  3600  F t /100  kg , 
tö lgy ,  bükk  3400  F t /100  kg , 
vékony  akác  3000  F t /100  kg , 
vegyes  tűz i fa  2600  F t /100  kg , 
n y á r f a  2 2 0 0  F t / 1 0 0  k g 
(TA:AA5863044)  +36 30 307 0147 

IDEI körbálás széna és lucerna eladó 
+36 20 971 0695 

S Z O L G Á L T A T Á S
 REDŐNYEXPRESS!  Rég iek  jav í -
tása ,  ú jak  kész í tése  garanc iá-
va l ,  gur tn ik  cseré je .  Te l :  +36 
30 780 94 90,  +36 70 248 2987 

 REDŐNYKÉSZ ÍTÉS ,  t e l j es  kö rű 
j a v í t á s ,  g u r t n i c s e r e .  P r e c í z 
munka,  kedvező ár .  Te lefonszám: 
+36 20 624 1272 

3,5 tonnás furgonnal áruszállítást, te-
herfuvarozást vállalok. Telefonszám: 
+36 20 231 2895 

D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S  S O S - b e n , 
l e f o l y ó r e n d s z e r e k  t i s z t í t á s a .  
+36 30 292 5644 

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

LAKÁSOK teljeskörű átalakaítása, bur-
kolása, festése, parkettázása, vízsze-
relése, hőszigetelése. Telefonszám: 
+36 20 393 6551 

 KERTÉPÍTÉST,  ker t rendezést ,  sö-
vény  és  fűny í rás t ,  gyepsze l lőz-
te tés t  vá l la lok .  Szakember .  Te-
le fonszám:   +36 20 926 2032 

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

 V E S Z É L Y E S  f á k  k i v á g á s a , 
e l s z á l l í t á s a .  K o s a r a s  a u t ó 
rendelkezésre  á l l .  Te lefonszám: 
+36 30 333 5086 

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

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

I N G A T L A N

ELADÓ Cegléd, Budai úton 800 négy-
szögöl terület lakható kis házzal. 
Irányár: 4,6 MFT +36 70 773 5592 

CEGLÉD belvárosában 3,5 szobás két-
generációs családi ház eladó 23,9 mFt 
+36 70 411 8406  

CEGLÉD központjában 8 lakásos tár-
sasház épül. Lakások 60-80 nm nagy-
ságúak, CSOK igényelhető. Lakások 
leköthetőek. +36 30 948 6882 

CEGLÉD belvárosában csendes kis 
utcában 120 nm családi ház eladó.  
+36 20 918 0420 

TÖRTELEN, Vágóhíd utcában építési 
telkek eladóak +36 30 662 6871 

TÁPIÓSZŐLŐSÖN központban 120 nm-
es  4,5 szobás családi ház eladó 1200 
nm telken 16.9 mFt +36 70 411 8406  

CEGLÉD kertváros legszebb helyén, 
Citera utcában 496 nm-es építési te-
lek eladó. +36 30 315 2521 

CEGLÉD Budai úti strand mellett 1150 
nm telek 20%-os beépíthetőséggel el-
adó 2,15 mFt +36 20 555 1434  

ABONYBAN 100 nm-es 2+nappa-
lis családi ház eladó 650 nm telken  
8,9 mFt +36 70 411 8406  

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

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

 CEGLÉDEN,  Borz  u tcában 240 
nm-es csa lád i  ház  e ladó. 
Két  vagy  több csa lád  részé-
re  lakásnak vagy  vá l la lkozás-
ra  is  a lka lmas.  +36 70 637 2015 

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

TÖRTELEN családi ház eladó, ceglédi 
csere érdekel. +36 30 662 6871 

CEGLÉDEN 2,5 szobás erkélyes 62 
nm felújított panellakás eladó. Tele-
fonszám: +36 70 411 8406  

CEGLÉD, Jászberényi út 35. téglaépü-
letben 3. emeleti erkélyes, 54 nm-es, 
2 szobás, konvektoros lakás eladó. 
+36 20 288 6343 

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

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

DUNAÚJVÁROS mellett, Apostagon 
összkomfortos, sátortetős csalá-
di ház garázzsal eladó. Érdeklődni:  
+36 70 231 5295 

CEGLÉDEN 10 éves 100 nm 3+ nappa-
lis családi ház 4000 nm telken eladó 
21,9 mFt +36 70 411 8406 

CEGLÉDEN főút mellett tanya háztá-
jival 2895 m2 eladó. Irányár: 5M Ft  
+36 53 310 364 

I N G A T L A N T  K E R E S
CEGLÉDEN Befektető csoport panel- 
illetve téglalakásokat keres! Telefon: 
+36 70 411 8406 

ELADÓ csa lád i  házat  keresek . 
+36 20 232 6820 

CEGLÉDEN felújított eladó lakást kere-
sek első emeletig, 14,5 mFt-ig. Tele-
fonszám: +36 30 310 2541 

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

 ELADÓ ingat lant  keresek ügy-
fe le im részére  A lber t i rsa  és  P i -
l i s  környékén.  +36 30 832 0951 

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  a lat t i 
üz lethely iség k iadó.  Érdeklődni : 
+36 30 943 8839 

CEGLÉDEN egy szobás házrész egye-
dülálló nőnek kiadó. +36 30 259 4727 

CEGLÉDEN egy szobás házrész ki-
adó. 40.000 Ft +2 hónap kaució. Te-
lefonszám: +36 20 539 6292 

GARÁZSOK és udvari parkolóhelyek 
bérelhetők Cegléden a városközpont-
ban. +36 30 354 0717 

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

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

 K IADÓ Ceg léden a  Pest i  ú t  Do-
ro t tya  ú t  sarkon 7  nm-es he ly i -
ség,  be jára to t t  szépségsza lon-
ban.  Érdek lődn i :  +36 20 993 8485 

CEGLÉDEN vasútállomásnál tizenkét 
lakásos társasházban 56 nm-es la-
kás garázzsal kiadó. +36 20 473 3838 

CEGLÉDEN a Felház utcában garázs 
kiadó. +36 20 564 6179 

 CEGLÉDEN,  L id l  mel le t t  központos 
he lyen 500 nm raktár  vagy  üz le the-
ly iség ügyfé l té r re l ,  szoc iá l i s  he ly i -
ségekke l  k iadó.  +36 70 637 2015 

CEGLÉDEN Rákóczi úton 70 nm-es la-
kás kiadó. +36 70 387 1013 

A D Á S - V É T E L
28-AS női kerékpár eladó. Érdeklődni: 
Cegléd, Jókai utca 14.

P IANINO e ladó.  Érdek lődn i  lehet 
+36 30 968 5824 -es  te le fonszámon

CEFRE meggy es szilva, kitűnő mi-
nőség, termelői áron! Folyamato-
san kapható Nyáregyházán a 405-ös 
út dánszentmiklósi leágazásánál ta-
lálható raktárban. Ugyanott 100%-os 
gyümölcslé nagy választékban. Nyitva 
7-től 16 óráig Tel: +36 70 395 1586 

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

80 literes pálinkafőző, 7 fm hosszú la-
kóbódé, ciklonos daráló dízel, villany-
motorok, répadaráló villanyos, szi-
vattyúk. +36 30 303 1427 

CEGLÉDEN a Külső-Kátai út 104 alatt 
mindenfajta bútorok árusítása és női 
nyári, őszi és téli cipők kaphatók. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig. 
+36 20 362 8691 

AKCIÓ!  Termelő i  tyúkto jás  kapha-
tó  egész  évben 30 F t /darab áron. 
Te le fonszám:  +36 70 322 7718 

CHICCO bázistalpas babaülés/hordo-
zó eladó Cegléden. 10.000 Ft. Tele-
fonszám: +36 20 362 5359

       Hálás szívvel 
 mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Kis István
temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak.

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

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

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

FŰNYÍRÓ traktorral fűnyírást vállalok! 
+36 20 421 8723 

VILLANYSZERELÉS nem csak Ceglé-
den! +36 30 369 5209 

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

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

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

KLÍMATELEPÍTÉS, karbantartás! Rö-
vid határidő, olcsó árak! Telefonszám: 
+36 30 620 4887 

LOVAM trenírozásáért cserébe ingyen 
lovagolhat. +36 20 296 4329 

 REDŐNY szerv iz !  Leszakadt ,  nem 
működő redőnyök te l jes  körű  ja-
v í tása ,  gur tn ik  cseré je .  +36 70 
265 6065,  +36 30 919 0446 

PALATETŐ, lapostető szigetelése kor-
szerű anyagokkal, garanciával, re-
ferenciákkal. Csatornázás! Tele-
fonszám: +36 20 949 1867 

REDŐNY javítás, gurtnicsere, akár 
még ma vagy hétvégén! Fa, műanyag 
redőnyök,szúnyoghálók, reluxák gyár-
tása. Gyorsan- hatékonyan- megbíz-
hatóan. +36 30 728 5389  

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁST és vízvezeték 
szerelést vállalok. +36 30 593 2282 

 F E R E N C R O L Ó !  G u r t n i c s e r é k !  
Rég i  rossz  fa  és  mű anyag-
redőnyök  fe l  ú j í tása ,  kész í tése . 
Te lefonszám:  +36 30 676 1989  

Á L L A T
NAPOS és előnevelt csibe augusztus 
-szeptember hónapra megrendelhe-
tő. Fehér és színes húshibridek, tojó-
fajták: barna cirmos és kendermagos. 
Előnevelt pulyka kapható. Gali Barom-
fikeltető www.galikelteto.hu  +36 30 
350 5487; +36 53 370 047

CO2-HEGESZTŐKET,  lakatosokat , 
fényezőket ,  autószere lőket ,  CNC-
gépkeze lőket ,  ta rgoncásokat  ke-
resünk gödö l lő i  munkahe ly re  hosz-
szú  távra .  K iemel ten  magas bé-
rezés  (net tó  1 .400-1.700 F t  ó ra-
bér ) ,  u tazás i  kö l tségtér í tés ,  szá l l í -
tás  vagy  igényes ,  d í jmentes  szá l -
lás  b iz tos í to t t .   goda l las2015@
gmai l .com.  +36 70 384 7636 

IRODÁK takarítására keresünk meg-
bízható munkatársakat. Magas ke-
reseti lehetőség. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal: irodatakarito@
freemail.hu  

MONORIERDEI  é t te rembe pu l-
tos ,  fe lszo lgá ló  és  szakács  je-
lentkezését  vár juk .  Érdek lődn i  le-
het  te le fonon:  +36 20 352 5530 

VILLANYÓRÁK leolvasására Monor, Pi-
lis környékbeli esetleg ceglédi lako-
sokat keresünk. Feltételek: "B" ka-
tegóriás jogosítvány, magángépjár-
mű. allashirdetes-kecskemet@dlkft.
hu +36 20 745 5105 

 ACPS AUTOMOTIVE TECHNIK FLEX 
KFT .  m inősége l l enő r  ko l l égá t 
k e r e s ,  3 D - s  m é r é s t e c h n i k a i 
t a p a s z t a l a t t a l .  M u n k a v é g z é s 
he lye :  Ceg léd ,  Nefe le jcs  u .  4 . 
Érdeklődni :  +36 70 418 2436 

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

15 darab anyabirka, 1 darab törzs-
könyves kos eladó. +36 20 338 8758 

VÁLASZTÁSI malacok eladóak Ceglé-
den. +36 20 958 3501 

VÖRÖS tyúkok eladók! Érdeklődni: 
+36 70 518 2121 

VÖRÖS tojójércék szabadtartású 2 
kg 1200 Ft/db. Ingyenes szállítással.  
+36 20 998 7715 

 TOJÓTYÚK,  599 F t /db .  Szép to l -
las ,  k ivá lóan to jó ,  ingyen ház-
hoz  szá l l í t va .  +36 70 240 1331 

TYÚKVÁSÁR! Barna tojó 490 Ft/db. 
Földön nevelt, nem ketreces, 14 hó-
napos tyúk 690 Ft/db, 20 db-ra 
+2 db ajándék. Ingyenes szállítás.  
+36 70 776 3007 

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

KETTŐS hasznosítású 80 dkg csir-
kék vakcinázott állományból, házhoz 
szállítva, akciós áron folyamatosan 
megrendelhető! +36 30 990 3747,  
+36 30 395 3010 

VÖRÖS TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
650 Ft/db. Tel.: +36 20 204 2382 

 18  he tes  Te t ra  SL  to jóh ib r id 
j é r c e  e l a d ó :  1 . 9 0 0  F t / d b . 
Te lefonszám:  +36 20 941 5540 

3 hónapos paraszt kakas 2 kg-os, 1 
éves tyúkok, rántani való fehér csir-
kék eladók. +36 30 547 9488 

EGY éves szuka puli kutya (chippel, 
oltásokkal) ingyen elvihető. Tele-
fonszám: +36 30 384 1866 

TÁPIÓSZELÉN választási malacok, va-
lamint kis- és nagysúlyú hízók eladó-
ak. +36 30 266 8575 +

M E Z Ő G A Z D A S Á G
TÁPIÓSZELÉN körbálás réti széna és 
lucerna akciós áron kapható. Telefon-
szám +36 30 266 8575 

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

BALATONVILÁGOSON strandközeli, 
önálló apartmanok kiadók!  www.
gluck-haz.atw.hu +36 20 804 4196 

HAJDÚSZOBOSZLÓI akciós üdülés fél-
panziós ellátással. Ár: 4500 Ft/Fő/Éj 
www.hullampanzio.hu Telefonszám: 
+36 20 346 3667 

T Á R S K E R E S É S
65 éves fiatalos nő korban hozzá-
illő  intelligens férfi társat keres.  
+36 20 626 1676 

KERESEM a másik felem. (51 éves 
ceglédi nő) Jelige: Örökké

O K T A T Á S

KÉZÁPOLÓ-MŰKÖRÖMÉPÍTŐ és láb-
ápoló képzés indul augusztus elején 
Cegléden. Perfect Nails anyagokkal. 
Ny.szám: Nail&Beauty Academy Kft. 
E-001445/2016/A001 Kézápoló és 
műkörömépítő E-001445/2016/A002 
Lábápoló Érd: +36 70 388 1856 

Á L L Á S T  K E R E S

PEDAGÓGIAI asszisztens állást keres. 
allas.munka28@gmail.com  

Á L L Á S T  K Í N Á L

RAKTÁROSI munkakörbe kollégát kere-
sünk vasalat raktárba. Előny: számító-
gép felhasználó szintű ismerete; rak-
tárosi előképzettség vagy gyakorlat. 
Munkavégzés hétköznap. Jelentkezés 
hétköznap: 8-16-ig: +36 20 269 9119 

CSATLAKOZZ a  csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarország i  autó ipa-
r i  és  fémipar i  nagyvá l la la tok  á l -
lása ján la ta ibó l  vá logathatsz ,  aho l 
k iemel t  bérezést ,  ingyenes  szá l -
lás t ,  u tazást ,  va lamint  bére lő-
leget  és  hosszú távú  munkát  
b iz tos í tunk.  Érdek lődn i  8-20 órá-
ig  a  +36-70/639-9920-as  számon.  

CEGLÉDI munkahelyre keresünk te-
hergépjárművek javításában jár-
tas autószerelő munkatársat. Felté-
tel: autószerelő végzettség. Pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk! Érdek-
lődni lehet az alábbi telefonszámon:  
+36 30 476 9819 

BELVÁROSI üzletbe, boltvezetőt kere-
sünk, azonnali kezdéssel, kiemelt fi-
zetéssel! Ha felelősségteljes, ked-
ves, modolygós, talpraesett vagy és 
jól kommunikálsz, ha szereted a ke-
reskedelmet és motivál a siker, akkor 
küldd el fényképes Önéletrajzod, a 
pakovi@pakovi.t-onile.hu emailcímre.  

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

 GYERE és  do lgozz  Ve lünk!  Autó ipa-
r i  mul t i  keres  betan í to t t  munkakör-
be,  b iz tonság i  öv  összeszere lő  ko l -
légákat  sopronkövesd i  gyárába,  3 
műszakos  munkarendbe.  A  szá l lás 
és  a  be járás  mego ldot t .  K iemelkedő 
bér  mel le t t ,  13 .  hav i  f i ze tés t ,  p ré-
miumot ,  ca fe ter ia- t ,  bére lő leget  i s 
b iz tos í tunk.  Érd . :  +36 70 600 9021

NAGYKŐRÖSI telephelyű cég gyakor-
lattal rendelkező, önállóan dolgozni 
tudó CNC élhajlító gépekre munkatár-
sat, lakatosokat és hegesztőket keres 
hosszú távra. Érd.: személyesen te-
lephelyünkön, +36-30/303-7097 szá-
mon vagy korosszerkezet@gmail.com 
címen.  

 N INCS munkád vagy  vá l tan i  sze-
re tné l?  Betan í to t t  do lgozókat  ke-
res  nemzetköz i  autó ipar i  cég győ-
r i  és  mosonmagyaróvár i  munkahe-
lyére .  Versenyképes f i ze tés  mel-
lé ,  ca fe ter ia- t ,  szá l lás t ,  mun-
kába já rás t ,  bére lő leget  b iz to-
s í tunk.  Érd . :  +36 70 415 9020 

 ACPS AUTOMOTIVE TECHNIK FLEX 
K F T .  k ö n n y ű  f i z i k a i  m u n k á r a 
R e h a b i l i t á c i ó s  k á r t y á v a l 
rende lkező  munkatársat  keres  a 
Cegléd,  Nefe le jcs  u  4 .  te lephelyére . 
Érdeklődni  +36 70 418 2436

PORTASZOLGÁLATI-, éjjeliőri feladatok 
ellátására fiatalos, határozott fellépé-
sű munkatársat keresünk  24/72 órás 
váltott műszakban, Újszilvásra. Jelent-
kezés H-P.: 8- 16-ig +36 20 269 9119 

SZOBAFESTŐT fe lveszek.  Kor-
rekt  bérezés ,  be je lente t t  mun-
kahe ly .  +36 20 585 8709 

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 

SPINKLER szerelőket keresek elő-
regyártásra illetve összeszerelésre. 
Tel.: +36 30 246 8651 

BETANÍTOTT munkakörbe kere-
sünk e lsőd legesen fér f i  munka-
erő t  német  i rodaszék gyár tó  üzem-
be,  a jka i  és  nosz lop i  munkavég-
zésse l .  Versenyképes f i ze tés  mel-
lé ,  ca fe ter ia- t ,  szá l lás t ,  mun-
kába já rás t ,  bére lő leget  b iz to-
s í tunk.  Érd . :  +36 70 600 9025 

FESTŐT (lehet kezdő is) és festősegé-
det keresek. +36 70 321 9784 

TÉGED keresünk logisztikai raktár-
ba, áruösszekészítő munkakörbe, ha 
megbízható vagy, képes vagy az önálló 
munkavégzésre, és biztos jövedelmet 
szeretnél. Állandó délutános műszak 
12-20 óráig + túlóra lehetőség. Ki-
emelt bérezés. Bejárás céges busszal. 
Saját autó használata előny! + Fizetés 
Érdeklődni: +36-70/628-9801 Email 
cím: munkalehetoseg2016@gmail.com  

A Roszík Mihály Evangélikus Álta-
lános Iskola (2730 Albertirsa, Pes-
ti út 110. Telefon: 06-53/370-448) fi-
zika, matematika, informatika, rajz, 
technika, angol szakos óraadó álta-
lános iskolai tanárt keres. Az önélet-
rajzokat 2018. július 31-éig várjuk a  
marika.manyi@lutheran.hu email címre.  

RAKTÁROS kollégát keresünk ceglédi 
telephelyünkre. Feladatok: Telephe-
lyen belüli árumozgatás, vidéki árube-
szerzés. Elvárások: minimum 8 általá-
nos végzettség, B kategóriás jogosít-
vány. Munkavégzés helye Cegléd. Je-
lentkezés lehet fényképes önéletrajz 
elküldésével a raktarosmunka534@
gmail.com email címre.  

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

 MEGBÍZHATÓ munkatársakat  keresünk 
8  órás  munkav iszonyba a lber t i rsa i  fű-
részüzemünkbe.  Versenyképes be-
je lente t t  bérezés ,  é tkezés i  u ta l -
vány .  Je lentkezn i  személyesen:  Faco 
Kf t .  te lephe lyén,  i l l e tve  te le fonon: 
+36 70 395 5732;  +36 30 222 9781 

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

DABASI telephelyű cég keres teher-
gépjármű vezetőt darus pótos szerel-
vényre! Feltétel a darukezelői vizsga 
C,E kategóriás jogosítvány, GKI és so-
főr kártya megléte. Hetezős munka-
kör, havi nettó 400.000 Ft-tól. Jelent-
kezés: info@ferrosped.hu  

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

ÉP ÍTŐIPARI  munkákban já r tas ,  épü-
le tgépészetben o t thonosan mozgó 
szakember t  keresünk.  Szerkezet-
lakatos  végzet tség e lőny!  Kama-
toz tassa  ná lunk,  sa já t  á l lomány-
ban tudását !  Ugyan i t t :  Asz ta los t 
i s  fe lveszünk!  Í r jon  nekünk!  Mo-
b i l ,  V iber :  +36 70 341 7577 E-ma-
i l :  t imea.ba logh@techn ik- f lex .hu  

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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NAGYKŐRÖSI székhelyű széles ter-
mékskálával rendelkező gépgyártó 
vállalathoz keresünk CAD szoftvereket 
használni tudó kezdő vagy gyakorlat-
tal rendelkező tervező gépészmérnök 
végzettségű munkatársat. Önéletraj-
zokat az agisz@agisz.hu-ra várjuk. 
Továbbá felvételre keresünk lakatos 
szakmunkást. Jelentkezni az +36-
53/550-280-as telefonszámon lehet.  

 CEGLÉDI  A ' la  Car te  é t te rem sür-
gősen szakács  ko l légát  ke-
res .  Pá lyakezdők je lentkezé-
sét  i s  vár juk !  +36 70 394 4879

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, indu-
lás, érkezés helye: Újhartyáni telep-
helyünk. Elérhetőségeink: +36 70 383 
1686; +36 70 617 2702. 

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

SZOBAFESTŐT keresünk folyamatos 
munkára. Jogosítvány előny. +36 70 
905 6560; +36 20 323 8116 

PÁLINKAFŐZŐ üzem gyümölcsfeldol-
gozásra, kézi palackozásra munka-
társat keres Csemő környéki mun-
kavégzésre! Előny: hasonló munka-
kör betöltése, gyakorlat; erjesztés-
ben való jártasság. +36 20 298 05 96; 
mezesolga@gmail.com  

Megbízható férfi recepcióst keresünk 
délutáni- éjszakai műszakra, Cegléd 
Kossuth Hotelbe. Önéletrajzokat sze-
mélyesen, vagy info@kossuth-hotel.hu 
e-mail címre várjuk.

KARBANTARTÁSRA gyakorlattal ren-
delkező kollégát keresek. Feladatok: 
villanyszerelés, fémipar, TMK. Mun-
kavégzés: H-p-ig, kiemelt bérezés, 
útiköltség térítéssel. Jelentkezés hét-
köznap: 8-16-ig: +36 20 269 9119 

 GÉPKEZELŐ,  csomagoló  munkatársa-
kat  keresünk Gyá l ra .  Számí tógépes 
ismeret  szükséges .  Het i  4  munkanap, 
12 órás  munkarend.  Bru t tó  975 F t /
óra  +40% műszakpót lék  +cafe tér ia . 
Ingyenes  do lgozó i  busz jára t :  Abony, 
A lber t i rsa ,  Ceg léd ,  Ceg lédberce l , 
Nagykőrös ,  Táp iószentmár ton ,  P i -
l i s ,  Tör te l ,  Táp iób icske,  Táp iósze le , 
Táp iósző lős .  Je lentkezzen a : 
+36 30 338 2005 te le fonszámon

A ceglédi Tutti Fotó diákot felvesz 
nyári munkára. +36 30 943 8839 

SEGÉDMUNKÁS kollégát keresünk 
részmunka időben ceglédi telephe-
lyünkre. Akár nyugdíjas kollégákat is 
várunk. Feladatok: telephelyen belü-
li árumozgatás. Elvárások: minimum 
8 általános végzettség. Munkavégzés 
helye Cegléd. Jelentkezés: önélet-
rajz elküldésével a thermotradingkft@
gmail.com email címre vagy a +36-
70/610-6600 telefonszámon  

VARRÓNŐKET keresünk ceglédi var-
rodába, női ruha készítésére. Tele-
fonszám: +36 70 948 7915 

SOFŐRT keresek nyerges-szerelvényre 
belföldi munkára. Érd.: +36 30 440 1733 

SZÓRÓLAPOS kollégát keresünk azon-
nali kezdéssel! Jelentkezés: sagi.
zsuzsanna@dh.hu vagy mobilon +36-
30/8644-944 (küldje el a SZÓRÓLAP 
szót SMS-ben a +36-30/864-4944-es 
mobilszámra és visszahívjuk.)

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!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 
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KULTURÁLT,  t i sz ta  környezet-
ben könnyű f i z ika i  munkára  nő i , 
fé r f i  operá torokat  keresünk mű-
anyag a lkat részek összeszere lé-
sére ,  egy  műszakba,  Jászberény-
be.   Táp iósző lős ,  Táp iósze le ,  Far-
mos be járás  b iz tos í to t t .  Je lent-
kezését  vár juk :  +36 30 209 0908 

A Horizont Color Kft. festék osztályá-
ra bolti eladói-pénztárosi munkakör-
be munkatársat keres. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a Jászberény, 
Kossuth Lajos út 47. szám alatt sze-
mélyesen (hétfőtől  péntekig 7-15 óra 
között) vagy elektronikusan a festek@
horizontcolor.hu e-mail címen lehet. 

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

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

AZ IRMÁK Nonprofit Kft. albertirsai te-
lephelyű főzőkonyhájára munkájára 
igényes, józan életű, szakképzett sza-
kács kollégát keres. A fényképes ön-
életrajzokat a gazdasagialbertirsa@
irmak.hu címre várjuk a fizetési igény 
feltüntetésével. Érdeklődni napközben 
a +36-30/656-9888-as telefonszá-
mon lehetséges.  

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

AZONNALI  kezdésse l  lakatos t 
fe lvennék!  +36 70 423 0606 

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

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

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

N.V.G.-TRANS Kft. keres gyakorlattal 
rendelkező nemzetközi gépkocsiveze-
tőt azonnali kezdéssel. Amit tudunk 
ajánlani: 22 éves stabil cég, megbíz-
ható állandó jövedelem, fiatal állan-
dó szerelvény (gép és pót is), minden 
második hétvége itthon! Jelentkezni 
lehet munkaidőben a +36-30/935-
2949-es telefonszámon.  

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

ANYAGMOZGATÁSRA targoncást ke-

resünk, hétköznapi munkavégzéssel. 

Előny: nehézgépkezelői. Jelentkezés: 

+36 20 298 0596 

AZONNALI kezdéssel élelmiszerüz-

letbe jártassággal rendelkező el-

adót felveszünk Cegléden. Jelent-

kezés fényképes önéletrajzzal:  

toth.tk.karoly@gmail.com  

TELEPHELYI rakodásra anyagmozga-

tó kollégát keresünk. Munkavégzés: 

H-P-ig. Jelentkezés: +36 20 298 0596
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 ÉLELMISZER Áruházunkba  hentes 
m u n k a t á r s a t  f e l v e s z ü n k . 
Je lentkezni :  Cegléd,  Mozdony utca 
2 .  De:  8-12 óráig .  +36 30 425 9768 

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

ÁRUFELTÖLTŐ -összekész í tő  munka-
társat  keresünk,  "B"  kategór iás  jogo-
s í tvány  e lőny .  Fényképes öné le t ra j -
zokat  kér jük :  e rzs ikeker@gmai l .com  

 ÉLELMISZER áruházunkba e ladó, 
m ű s z a k v e z e t ő ,  m u n k a t á r s a k a t 
fe lveszünk.  Je lentkezni :  Cegléd, 
Mozdony u 2 .  de 8-12 óra között 
+36 30 425 9768 

GYŐRI  fémipar i  par tnerünkhöz  ke-
resünk betan í to t t  munkás,  gép la-
katos ,  CNC-gépkeze lő ,  autószere lő , 
v i l l anyszere lő  munkakörbe do lgo-
zókat .  Ami t  b iz tos í tunk:  versenyké-
pes  f i ze tés ,  ca fe ter ia ,  szá l lás ,  mun-
kába já rás ,  hazautazás i  támogatás , 
bére lő leg .  Érd . :  +36 70 415 9021 

PÁLINKAFŐZŐ üzem cefrézési eljá-
rás végzésére, technológiai berendezé-
sek üzemeltetésére  munkatársat keres 
csemői munkavégzéssel! Előny: erjesz-
tési ismeret; élelmiszeripari, szőlész-bo-
rász szakképzettség; B kat. jogosítvány; 
számítógép biztos használata. +36 20 
298 05 96; mezesolga@gmail.com

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

 CEGLÉDI  ép í tő ipar i  cég fe lvesz : 
kőművest ,  segédmunkást ,  szo-
bafes tő  mázo ló  szakmunkáso-
kat ,  ker t i  munkásokat  és  kő-
műves tanu ló t  azonna l i  kezdés-
se l ,  k iemel t  kereset i  lehetőség-
ge l .  Je lentkezn i :  +36 30 296 1109 

 ACPS AUTOMOTIVE TECHNIK FLEX 
KFT.  Betaní tot t  fémmegmunkáló i 
p o z i c í ó r a ,  t ö b b  m ű s z a k o s 
munkavégzésre  ke res  munka-
társakat  a  Cegléd Nefe le jcs  u  4 . 
te lephelyére .  Érdeklődni :  +36 70 
418 2436

A K&K 95 Kft. felvételt hirdet beta-
nított férfi munkaerő részére. Az ön-
életrajzokat az odorm@brakehose.hu 
e-mail címre várjuk.

 BUDAÖRSI  fagyasz to t t  rak tárba  5  fős 
csapato t  keresek ami  á l l  3  ta rgoncás-
bó l ,  2  komiss iósbó l .  2  műszak.  Bér : 
ta rgoncás :  net tó  1400.-  F t /ó ra ,  komi : 
ne t tó :  1200.-  F t /ó ra .  +36 20 352 2456 

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

TÖRTEL I  é le lmiszer  bo l tba  gyakor la t ta l 
rende lkező  e ladó munkatársat  kere-
sünk fe lvé te l re .  É rd . :  +36 30 476 6768 

ÚJSZILVÁSI húsüzembe gyakorlattal 
rendelkező hentes ill. húsipari dolgo-
zó munkatársakat keresünk. A jelent-
kezéseket a cziczás.toth.marianna@
gmail.com email címen ill. +36-
20/915-7763 telefonszámon várjuk.  

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

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

ÜLLŐI  rak tárba  kétműszakos  mun-
karendben áruösszekész í tőket 
keresek.  Érd . :  +36-70/244-
3731,  vagy  06-20/352-2456.  
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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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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

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. 

ÜVÍZSZINTES
1. Megfejtés 1. rész
11.  Szalonna jelzője
12.  Szolgálója
13. Káposzta fajta
14. Élet
15.   Gépipari Tudomá-
       nyos Egyesület
17. Bolti kiszolgáló
19. Harag, düh
21.  Az egyik szín
23. Szervünk
25. Én, egyéniség
27. Farmermárka
28. Szörnyeteg
29.  Űzöd a vadat
32. Forgatja a földet!
34. Hamis, talmi
35.   Egyik megyeszék-

helyünk lakója
37.  Zománc, glanc
39.  Azonos mással-

hangzók
40. Keverék

FÜGGŐLEGES
1. Tesz angolul
2. Férfinév
3. Megfejtés 2. rész
4.  Kambodzsa és  
     Luxemburg autójele
5.  Rézsút
6. Mely személyé
7. Folyadékot tölti
8.  Fasirt
9. Napszak
10. Kicsinyítő képző
16. Megfejtés 3. rész
18.  Átmérő jele
21. Megfejtés 4. rész
22. Lángolás
24. György névváltozata
26.  Szomszédok részlet!
29. Gyógynövény
30.  Rangjelző előtag
31. Ovis azonosítója
33.  Angyalrang
36. Németo. a sportban 
38.  Mása egyneműi
40. A közelebbi
41. York határai!

Szerencsés nyerteseink névsorát 
2018. augusztus 13-i számunkban olvashatják. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11   12   

13  14 14 15 16

17  18  19

21 22 23 24

25 26 27   

28 27 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41

  I

Kedves Olvasóink!
Játsszanak újságunkkal értékes ajándékokért minden hónapban! Júliusban a 
Blue Jeans Farmerbolt (Cegléd, Teleki u. 7.) nyereményeiért törhetik a fejüket. 
Ezen a héten az üzletben kapható kiegészítőket rejtettük el a kiemelt sorokban.
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.  


