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Mintegy 32 millió forintból felújítják a Pesti 
úti és a Deák utcai óvoda vizesblokkjait.  
A több mint 40 éves intézményekben már nagy 
szükség volt a fejlesztésre. Egyebek mellett 
kicserélik a vízvezetékeket, felújítják a fűtési 
rendszert, valamint újra burkolnak és a nyílás-
zárókat is kicserélik néhány helyiségben.

"A felújítási munkálatok már javában zajlanak. 
A képviselő-testület az előző testületi ülésen 
megszavazta, hogy ismét 32 millió forintot  
el lehet költeni az óvodai létesítmények 
felújítására. Felkészülten vártuk már, meg 
voltak már előtte az igényfelmérések. El is 
kezdtük már egyébként, egyelőre két intéz-
ményben dolgozunk. A Pesti úti óvodának 
az egyik vizes blokkját újítjuk fel és a Deák 
utcai óvodába nkezdtük meg szintén a vizes 
blokk felújítását."- mondta Mótyán Krisztián a  
VÁRVAG Kft. ügyvezetője.

Majd még hozzátette a  városi televíziónak:  
"A felújításra már nagy szükség volt. Mind a 
Deák utcai, mind a Pesti úti óvoda több mint 
40 éves létesítmények, amelyekben tönk-
remennek ezek a rendszerek, ezeket fel kell 
újítani, még mielőtt csőtörés, vagy bármi 
nagyobb probléma lenne velük.”

Első lépésként szétszedték a gépészeti 
rendszert és kicserélték az elöregedett vízve-

zetéket, valamint a falak festését is elkezdték. 
"Kicsit felújítjuk a fűtési rendszerét is, valamint 
utána újra burkoljuk, új szanitereket kapnak, új 
ablakokat is kerülnek ezekbe a helyiségbe." - 
mondta az ügyvezető.

De a Deák utcai óvodában is nagy szükség 
volt a felújításra. A kifolyócsőt rozsda 
borította, ráadásul a fa gyökerei is bele-
nőttek, emiatt volt dugulás a vécében. Most, 
hogy kicserélték ez a probléma megszűnt. 
A vizesblokkokban a falakra csempe kerül, 
valamint a mosdókagylókat és a vécéket 
is kicserélik. Itt például jól látszik, hogy  
a toalettek egy faalátétre voltak helyezve, 
ami számos fertőzésveszélyt hordozott 
magában, hiszen a fát nem lehet normálisan 
tisztítani. Ezeket is lecserélik. 

A konyhában megújultak a csapok, valamint 
a helyiség ablakára szúnyoghálót helyeznek 
majd fel. Emellett a radiátor szelepeket is 
lecserélik, hiszen a kiálló hegyük nagyon 
balesetveszélyes. Az új szelepek jó minősé-
gűek és rozsdamentes anyagból készültek. 
Szemmel láthatóan az ablakok sincsenek 
túl jó állapotban, így néhány helyiségben  
a nyílászárók cseréjét is elvégzik. A munkála-
tokat a tervek szerint a nyár végéig befejezik.

Forrás: ctv.hu

FELÚJÍTJÁK A VIZESBLOKKOKAT
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Kétbetűsek: EK, ÉA, ÉV, IV, KE, LU, ÓT, 
ÓP, ÓZ, ÖT, PU, RÉ, SÓ, TT
Hárombetűsek: 
ALI, ALU, ALU, ÁLD, ETO, ÉLE, IKU, 
ILA, LÁZ, ÓDA, SSL, TÉR
Négybetűsek: BÓDÉ, CILI, ILDI, 
KAOT, OTTO, ÓBOR, ÓRÁS, RÁRÓ, 
SLUK, ZIAN, ZITA 
Ötbetűsek: 
AGÓRA, ÁRAZÓ, DIVAT, IGÉNY, LUTRI, 
SÉÉRT, SODÓR, TILOS, TÖRVE, ZALÁT 
Hatbetűsek: 
EDDIGI, ESETÉN, ÉLTETI,  NÁLUNK, 
OTTAVA, PARIPA, SZÁLAS, ZSUZSA
Hétbetűsek: ESETÉRE, KALÓRIA, 
LISTÁZÓ, ODAADÁS, SOLTÉSZ, 
SUGALLÓ, SZÁRSZÓ
Nyolcbetűsek: ATLÉTIKA, 
ÁSKÁLÓDÓ, CSALIZÁS, KÖLTÖZÉS, 
NADRÁGOT, RAVASZDI, VÁSÁROLT
Tízbetűsek: FELHAJTJUK, INGYENESEN, 
ÖLTÖZKÖDÉS, TÖRTÉNETÉT

Kedves Olvasóink!

Helyezze el a felsorolt szavakat az ábrában, majd a kimaradó 7 szóból állítsa össze a megfejtést!
Szerencsés nyerteseink névsorát 2018. augusztus 13-i számunkban olvashatják. 

Játsszanak újságunkkal értékes ajándékokért minden hónapban! 

Júliusban a Blue Jeans Farmerbolt (Cegléd, Teleki u. 7.) nyereményeiért törhe-

tik 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.  
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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

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
2018. július 25. napján 9.00 – 15.00 óráig Cegléden a LB 

Reggae Campen (Ceglédfürdő – Cegléd, Fürdő utca 27-29.) 
lehetőségük 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 ügyintézés;
•  elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása, 

megrongálódott személyi okmányok cseréje;
•  parkolási igazolvány ügyintézés (kérelmek átvétele);
•  lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézés;
•  NEK adatlap (regisztráció);
Gépjármű-ügyintézés:
•  járművek forgalomba helyezése (kizárólag személygép-

kocsi, tehergépkocsi és motorkerékpárra kiadható rend-
számok esetén);

•  járművek forgalomból történő kivonása;
•  jármű üzembentartói és tulajdonjogának változásával kapcso-

latos ügyintézés;
•  közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát képező 

adatok változtatása;
•  elveszett, eltulajdonított rendszámtábla (kizárólag személy-

gépkocsi, tehergépkocsi és motorkerékpárra kiadható rend-
számok), forgalmi engedély, törzskönyv pótlása;

•  megrongálódott, forgalmi engedély, törzskönyv cseréje;
•  származás ellenőrzés iránti kérelmek átvétele.
Egyéb feladatok
•  adatszolgáltatás a személyi adat- és lakcímnyilvántar-

tásból, a járműnyilvántartásból, a vezetői engedéllyel 
kapcsolatban, illetve az előéleti pontrendszer nyilvántar-
tásból (kérelmek átvétele, illetve az adatszolgáltatás telje-
sítése postai úton 8 napon belül);

•  adatletiltási kérelmek átvétele;
•  egyéni vállalkozói ügyek intézése;
•  ügyfélkapu regisztráció;
•  Rendelkezési Nyilvántartás szolgáltatásainak igénybevétele;
• Telefonos Azonosítás szolgáltatás ügyfél-regisztráció;
•Időszaki Értesítés Szolgáltatás igénylése

Pest Megyei Kormányhivatal

MOBIL KORMÁNYABLAK 
BUSZ A REGGAE CAMPEN

 

A XIV. TIBHAR OPEN Nemzetközi Senior Asztalitenisz 
Versenyt (2018.07.07.-08) Balatonfüreden rendezték 
meg, több kiváló helyi eredmény is született. 

Ha nyár, akkor Balatonfüred és az immár 14 alkalommal 
megrendezett, 157 indulót felvonultató Senior verseny. 
Az év legrangosabb versenyén ahogy eddig most is 
Péter Aladár képviselte a ceglédi asztalitenisz szakosz-
tályt. A párosban a legjobb 4 közé kerültek, a fényesebb 
érem nem rajta múlott. Az egyéni verseny során a 
csoportmérkőzések után a 8-as főtábla következett, 
ahol folytatta veretlenségi sorozatát és végül kiemel-
kedve a mezőnyből az összes (5) mérkőzést nyerve lett 
a korosztálya első helyezettje.  A következő állomás 
Harkány augusztus 4-5-én lesz, ami szintén nemzetközi 
verseny, és bízunk benne, hogy az esélyesség terhe nem 
nyomja a vállát…

Eredmények:
Korosztály: 65-69.
Páros (8 induló): 3. Péter Aladár (Szuperinfó-CVSE) – 
Németh Károly (Bonyhád)
Egyéni (15 induló): 1. Péter Aladár (Szuperinfó-CVSE)

Gergye Zoltán

XIV. TIBHAR OPEN SENIOR VERSENY

 

Igazgatási szünet lesz 
Tápiószőlősön
Tápiószőlős Község 
Önkormányzata 2018. 
július 16. – 2018. július 
20., valamint 2018. 
augusztus 21. – 2018. 
augusztus 24. közötti 
időtartamra igazgatási 
szünetet rendelt el. 

Tekintettel arra, hogy ez idő alatt a Polgár-
mesteri Hivatal zárva tart, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának 
tápiószőlősi ügyfélfogadása 2018. július 18. 
(szerda) és 2018. augusztus 22. (szerda) 
napján szünetel, ezeken a napokon Ügyfe-
leinket a Ceglédi Járási Hivatal Hatósági 
Osztályán (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) 
várjuk 8:00 – 18:00 óra között.

Magdáné dr. Rostás Boglárka s.k.
hivatalvezető-helyettes

Igazgatási szünet lesz az Abonyi Polgár-
mesteri Hivatalban is!
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy 2018. július 16. napjától 2018. 
július 27. napjáig igazgatási szünet lesz az 
Abonyi Polgármesteri Hivatalban.

Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatal 
ügyeletet tart, ügyfélfogadás kizárólag 
halaszthatatlan, rendkívüli ügyekben 
történik. Az igazgatási szünet előtti utolsó 
ügyfélfogadási nap: 2018. július 13. (péntek) 
08.00-12.00 óráig.

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfoga-
dási nap: 2018. július 30. (hétfő) 
13.00-18.00 óráig.

Halaszthatatlan Anyakönyvi ügyekben, 
ügyeleti renden kívül is kérem, hívják  
az 53/360-135-ös központi telefonszámot.

Az igazgatási szünetet Abony Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 85/2018. 
(V.31.) számú határozatával rendelte el,  
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 
véve a közszolgálati tisztviselők munka- 
és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, 
a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót 
terhelő egyes kötelezettségekről, valamint 
a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet 13 – 15. §-aiban foglaltakat.

Szíves megértésüket előre
 is köszönjük!

Abonyi Polgármesteri Hivatal

IGAZGATÁSI SZÜNET - Tápiószőlős, Abony
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CEGLÉDI ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁRAK:
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.
07.19.  Felszegi Gyógyszertár 

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

Gyógyszertár 
Kőrösi út 11.

07.21.  Belvárosi Gyógyszertár 
Szabadság tér

07.22.  Gyógyír Gyógyszertár  
Rákóczi út 7.

07.23.  Pingvin Patika  
Múzeum u. 2-4.

07.24.  Schulek Gyógyszertár  
Kőrösi út 51.

07.25.  PatikaPlusz Gyógyszertár 
Malomtó szél 30. Tesco

07.26.  Tömörkény Gyógyszertár  
Rákóczi út 45-49.

07.27.  Szent Imre Gyógyszertár 
Szent Imre h. u. 22.

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
07.18. 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 21-22.

Magánügyelet:
Dr. József András 
Albertirsa, Táncsics M. u. 3. 
Tel.: +36 20 530 5521

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

+36 20 375 7750

Rendelői ügyelet:
Dr. József András
Albertirsa, Táncsics M. u. 3.
Tel.: +36 20 530 5521

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

Haverok harca
Kalandra vágysz? Szeretsz 

idegen emberek házában 
bujkálni, az ország másik 
felében dolgozó alakok 
munkahelyét megostromolni, 
vagy csak előugrani egy régi 
barát kertjében a bokorból, 
amikor ő a legkevésbé számít 
rád? Nem vagy egyedül.

Néhány régi iskolatárs 
a ballagás napján megfo-
gadta, hogy megőrzi magában 
a kisgyereket, és a régi 
haverjainak is segít ugyan-
ebben. Évente egyszer vérre 
menő fogócska/bújócska 
veszi számukra kezdetét 
– ugyanaz, ami valaha az iskolaudvarban, csak most  
az egész ország a pálya. Vadásznak egymásra, becserkészik 
és meglepik egymást… mindegy, hogy áldozatuk dolgozik, 
csajozik, vagy gyereket nevel-e éppen. Játék az egész, de ők 
nagyon komolyan veszik. Ettől annyira viccesek.

Az év egyik legjobb alapötletével rendelkező vígjátéka 
megtörtént eseten alapul, de olyan fordulatos, mintha  
15 forgatókönyvíró dolgozott volna rajta – és csupa nagyszerű 
komédiás alakítja a főszerepet.
Vetítés:  07.19.–07.25. csütörtök–szerda 20.00

További vetítések:
Patkós Irma terem
Hotel Transylvania 3. – Szörnyen rémes vakáció
07.19.–07.25. csütörtök–szerda 16.00
07.21.–07.22. szombat-vasárnap 14.00 3D
A hihetetlen család 2.
07.19.–07.25. csütörtök–szerda 18.00
07.28.–07.29. szombat–vasárnap 13.45 3D

Huszárik Zoltán terem
Örökség
07.19.–07.25. csütörtök–szerda 15.45
Szerelembe gurulva
07.19.–07.25. csütörtök–szerda 18.00
Férfiak fecskében
07.19.–07.25. csütörtök–szerda 19.45
Kim Dzsongil bemutatja
07.21.–07.22. szombat–vasárnap 14.00

Részletek: www.mozicegled.hu

a rt  m o z i  n a g y kő r ö s
Ősember – Kicsi az ős, de hős!

A kicsit sem bátor kőkori 
ősöknél majdnem minden kerek, 
amíg völgyüket el nem foglalja 
a pénzéhes bronzkori zsarnok, 
Kupor. Az Öreg és törzse bele-
törődnek a sanyarú száműze-
tésbe, ám az ifjú és ügyetlen 
Öcsi hű társával, Kutylaccal mer 
nagyot álmodni és megpróbálják 
felvenni a kesztyűt. Ha beválik  
a nem túl kigondolt tervük, 
visszakapják szeretett ottho-
nukat. De ha elbuknak, akkor 
örökre a bányákban fognak 
dolgozni... 

Vetítés:  07.20.—07.22. péntek—vasárnap 15.00

További vetítések:
Ramen Shop – Ízek a múltból
07.20.—07.22. péntek—vasárnap 17.00
Szupercella 2: Hades
07.20.—07.22. péntek—vasárnap 19.00

www.facebook.com/korosartmozi/

További részletek és információk:  
www.dpmsz.hu

Szünidei Kézműves Játszóház 
a gyermekkönyvtárban Nagykőrösön

Időpontok:
2018. július 18. 10.00 - 12.00
2018. augusztus 8. 10.00 - 12.00
Mindenkit szeretettel várunk!
Részvételi díj: 250 Ft/fő/nap

Tel.: 53/351-849
www.korosikultura.hu

CIMBORA SZERDA
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ELADÓ Cegléd, Budai úton 
800 négyszögöl terület lakha-
tó kis házzal. Irányár: 4,6 MFT  
+36 70 773 5592 

CEGLÉDEN 45 nm 1,5 szo-
bás földszinti téglalakás eladó  
+36 70 411 8406   

CEGLÉD Budai úti strand mel-
lett 1150 nm telek 20%-os be-
építhetőséggel eladó 2,15 mFt  
+36 20 555 1434 

CEGLÉD belvárosában 120 nm 
3+ étkező +70 nm lakrésszel el-
adó vagy ingatlant beszámítok!  
27.9 mFt +36 70 411 8406  

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

CEGLÉDEN, Orgona utcában,  
750 nm-es üres építési telek el-
adó 1 mFt. +36 20 547 2312 

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

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

CEGLÉDEN, Budai úton eladó 
1255 nm-es telken, 35 nm-es 
1,5 szobás, alápincézett tégla-
ház, gázcirkó fűtéssel 6.9  mFt.  
+36 20 547 2312 

CEGLÉD központjában 8 laká-
sos társasház épül. Lakások  
60-80 nm nagyságúak, CSOK igé-
nyelhető. Lakások leköthetőek. 
+36 30 948 6882 

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

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

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

CEGLÉDEN 100 nm 2+ étkezős gáz-
fűtésű családi ház 450 nm telken 
eladó 11.9 mFt +36 70 411 8406 

ABONYBAN központtól 5 percre 
100 nm-es 2+ nappalis családi 
ház eladó 650 nm telken 8,9 mFt 
+36 70 411 8406   

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

CEGLÉDEN,  Borz  u tcában 240 
nm-es csa lád i  ház  e ladó.  Két 
vagy  több csa lád  részére  la-
kásnak vagy  vá l la lkozásra  is 
a lka lmas.  +36 70 637 2015 

CEGLÉDEN 100 nm-es családi 
ház felújítva, sürgősen 125e Ft/
m2 reklámáron eladó. A vételárat 
most Ön mondja meg! Tegyen 
ajánlatot! +36 20 934 3520 

ÉPÍTÉSI telek eladó a Pálinka-
főző utcában. Víz, villany van.  
+36 20 394 0523 

ALBERTIRSÁN állomás közeli in-
gatlan eladó. Irányár: 13 mFt. Ér-
deklődni: +36 20 375 1590 

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

ALBERTIRSÁN, Virág utcában, 
2538 nm-es telek 240 nm össz-
területű felépítménnyel eladó. 
Régebben műhelyként funkcionált 
fürdőszobás lakrésszel, de kisebb 
ráfordítással családi házzá alakít-
ható! +36 20 547 2312 

ÚJSZILVÁSON 2,5 szobás családi 
ház eladó. 4,8 mFt. Telefonszám: 
+36 20 777 4811 

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

ELADÓ vagy kiadó üzlethelyiség 
Cegléden az Avantgarde udvar-
ban. Érd: +36 70 380 0193 

CEGLÉDEN főút mellett tanya ház-
tájival 2895 m2 eladó. Irányár: 
5MFt +36 53 310 364 

MÁTRAKERESZTESEN Körtvélyesi 
u.5 405 nm üres telek eladó 30% 
beépíthető nyaralóövezetben el-
adó. 500.000 Ft. +36 30 515 7558 

CEGLÉD Öregszőlőben kis ház 
nagy telekkel eladó. Telefonszám: 
+36 30 295 2041 

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

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

CEGLÉD, Dugonics utca környé-
kén garázst keresek megvételre. 
+36 30 357 5925 

ALBERTIRSÁN családi házat kere-
sek. Dánosi út és környéke előny-
ben! +36 70 411 8406 

CEGLÉDEN keresek 2. emeletig 2 
szobás lakást! +36 20 547 2312 

 ELADÓ családi  házat  keresek. 
+36 20 232 6820 

CEGLÉDEN keresek jó állapo-
tú, 2-3 szobás házat 16 mFt-ig.  
+36 20 547 2312 

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

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

K I A D Ó

 CEGLÉDEN,  Rákóczi  út  4  sz 
a la t t i  üz le the ly i ség  k iadó . 
Érdeklődni :  +36 30 943 8839 

GARÁZS kiadó Cegléden a busz-
pályaudvarnál. Érdeklődni 18 órá-
tól +36 70 459 1091 

 P ISZKOS Fred É t te rem k iadó 
Ceg léden.  +36 20 319 5881 

CEGLÉDEN a Felház utcában ga-
rázs kiadó. +36 20 564 6179 

 CEGLÉDEN,  L id l  mel le t t  köz-
pontos  he lyen 500 nm rak-
tár  vagy  üz le the ly iség ügyfé l -
té r re l ,  szoc iá l i s  he ly iségek-
ke l  k iadó.  +36 70 637 2015 

A D Á S - V É T E L

ELADÓ női felszerelt mountain 
bike kerékpár Cegléden. Tele-
fonszám: +36 53 310 339 

CEFRE meggy es szilva, kitűnő 
minőség, termelői áron! Folya-
matosan kapható Nyáregyházán 
a 405-ös út dánszentmiklósi le-
ágazásánál található raktárban. 
Ugyanott 100%-os gyümölcslé 
nagy választékban. Nyitva 7-től 
16 óráig Tel: +36 70 395 1586 

WHIRLPOOL automata mosógép 
garanciával eladó. Szállítás lehet-
séges. 25.000 Ft. Telefonszám: 
+36 20 375 9910 

ÉREM- és bélyeg üzlet vásá-
rol fém, papírpénz, bélyeggyűj-
teményt, katonai jelvényeket, ki-
tüntetéseket, papírrégiségeket, 
képeslapokat! Kecskemét, Ceglé-
di út 74. www.krozus.gportal.hu 
+36 20 573 2599 

RÉGI Cegléddel kapcsolatos (csa-
ládi) papírokat, iratokat, fényké-
peket vásárolok. Telefonszám: 
+36 20 240 2209 

J Á R M Ű

NISSAN Micra 1.2 2004-es meg-
kímélt állapotban első tulajdonos-
tól eladó. Műszaki: 2020. januá-
rig. +36 53 378 212 

SIMSONT-T vásárolok bármilyen 
állapotban, újtól az üzemképtele-
nig. Tel.: +36 20 459 5066 

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

G É P  -  S Z E R S Z Á M

220/380 hegesztő, elektromos 
gyalu, fúrógépek, köszörűgép, 
körfűrész, elektromos szecska-
vágó, rotációskapa nagy, cse-
pegtetőcsövek, kéziszerszámok, 
alulétrák 4 méteresek, kerékpár. 
Telefonszám: +36 70 431 6147; 
+36 29 423 606 

V E G Y E S

TŰZIFA vastag akác 3500 Ft/100 
kg, vékony akác 2990 Ft/100 kg. 
Hasítást, házhoz szállítást válla-
lunk. (AA542130) +36 30 576 7261  

EGY lóra való gumis kocsi és ló-
szerszám eladó +36 30 968 4622 

 ELADÓ bükk szél fa ,  hasí tot t 
bükk,  akác tűz i fa ,  ker í tés léc. 
(AA5998865)  +36 30 635 7472

ELADÓ kisbálás szalma, széna 
és lucerna. Szállítással is ren-
delhető. Cegléd, Budai út 64.  
+36 30 699 2035 

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

FELVÁSÁROLOK e l romlot t  ház-
tar tás i  gépeket :  500 F t /db , 
komple t t  számí tógépet :  500 
F t /db ,  akkumulá tor t :  1 .000 F t /
db ,  rossz  v i l lanymotor t :  100 
F t /kg ,  gumis  rézkábe l t :  250 F t /
kg .  Ugyan i t t  ócskavas  és  sz í -
nesfém fe lvásár lás  a  nap i  á r-
fo lyamon.  +36 20 331 5370 

TŰZIFA akció! Tűzifa rendelhető. 
(AA6164614) +36 30 757 0594 

 FELVÁSÁROLOK ab lakspa-
le t tá t ,  fa teknőt ,  gya lu-
padot .  +36 20 227 8575 

DOBOS Tűzifa Kft. Csemő: el-
adó akác tűzifa TA:AA5863620  
+36 20 332 8909 

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

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

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

ELTARTÁSI szerződést kötnék 
életjáradék ellenében ingatlanért. 
Tel.: +36 20 972 4009 

 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 

S Z O L G Á L T A T Á S

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

REDŐNY javítás, gurtnicsere, akár 
még ma vagy hétvégén! Fa, mű-
anyag redőnyök,szúnyoghálók, 
reluxák gyártása. Gyorsan- ha-
tékonyan- megbízhatóan. Tele-
fonszám: +36 30 728 5389  

KÁDFELÚJÍTÁS hőkezeléssel! 
Helyszínen, garanciával. Minden 
színben! Villanyszerelés! Telefon: 
+36 70 510 8127 

 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 

ASZFALTOZÁS, zúzalékolás, mart 
aszfaltozás, szegélykövezés, ka-
pubejárók, terek, járdák. Tel.: +36 
30 367 2164; +36 70 325 1554 

KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás 3,5 
tonnás, zárt, ponyvás teherau-
tóval kedvező áron. +36 20 320 
1397 

 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 iszt í tása.  +36 30 292 5644 

MESTERBOSZORKÁNY, jövendő-
mondó, rontáslevétel, szerelmi 
energiák, halottlátás, isteni gyó-
gyító erővel. +36 70 434 2178

 ENERGETIKA I  tanús í tását  vá l -
la lom Ceg léden és  vonzáskör-
zetében,  va lamint  Nagykátán 
és  környékén lévő  épü le tek-
nek.  Röv id  határ időve l ,  kor-
rekt  á rakka l .  É rdek lődn i  a 
pa lko .he lga@gmai l .com e-ma-
i l  c ímen vagy  +36 30 485 92 
55-ös  te le fonszámon lehet . 

VESZÉLYES fák kivágása, lebontá-
sa, fenyőfák, tujafák, ki- és visz-
szavágása. +36 30 340 5032 

 KERTÉPÍTÉST,  ker t rendezést , 
sövény-  és  fűny í rás t ,  gyep-
sze l lőz te tés t  vá l la lok .  Szak-
ember   +36 20 926 2032 

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

 VESZÉLYES,  szűk helyen lévő, 
nem dönthető fák gal lyazása, 
k ivágása.  +36 30 333 5086 

MŰANYAG nyílászárok beépítése 
és forgalmazása, akár egyedi mé-
retben is, felár nélkül. Beépítési 
határidő 3 héten belül. Érdeklőd-
ni: 16,30 után +36 20 260 5450 

VILLANYSZERELŐ munkát válla-
lok. +36 70 426 3667 

TAKARÍTÁST, vasalást válla-
lok heti 2-3 alkalommal. Tele-
fonszám: +36 30 448 1969 

 SZŐNYEG,  kárp i t  mély t i sz-
t í tása  ház tó l  ház ig .   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  

LOMTALANÍTÁST, kisebb épü-
letbontást, fakivágást vállalok.  
+36 20 344 3822 

 FA  és  műanyag  redőnyök 
jav í tása,  cseré je .  Külső tokos 
r e d ő n y ö k ,  s z ú n y o g h á l ó k , 
h a r m o n i k a a j t ó ,  s z a l a g -
f ü g g ö n y ,  r e l u x a ,  f a  é s 
m ű a n y a g  a j t ó k ,  a b l a k 
beépí tése.  Molnár  Gábor .  +36 
70 366 6518;  +36 30 324 8373 

TETŐJAVÍTÁST, kúpozást, ké-
ménybontást illetve -rakást, tető 
átrakást és kisebb kőművesmun-
kákat is vállalunk. Telefonszám: 
+36 20 344 3822 

 K Ö L T Ö Z T E T É S T ,  b ú t o r -
s z á l l i t á s t ,  l o m t a l a n í t á s t 
v á l l a l u n k  3 , 5  t ,  p o n y v á s 
teherautóval .  +36 20 939 0096  

AUTOMATA mosógépek javítását 
vállalom, akár hétvégén is. Te-
lefonszám: +36 20 401 9363 

PAPÍRHULLADÉKOT veszek 
napi áron! e-mail: papir0501@
freemail.hu +36 30 736 4509   

 REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jes  körű 
jav í tás ,  gur tn icsere .  P rec íz 
munka,  kedvező ár .  Te lefon: 
+36 20 624 1272 

PALATETŐ bontás nélkü-
li felújítása színes, mintás, bi-
tumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 
www.palatetofe lu j i tas jav i tas.hu 
+36 30 229 2206 

REDŐNYMESTER! Redőnyök, re-
luxák, szúnyoghálók javítása, ké-
szítése. Gurtnizsinórok cseréje jó 
minőségben, reális áron, garanci-
ával! +36 70 354 0351
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KŐMŰVESEKET, gipszkartonoso-
kat, festőket, segédmunkásokat 
keresünk hosszú távú munkára. 
+36 70 323 1622 

MONORIERDEI  é t te rem-
be pu l tos ,  fe lszo lgá ló  és  sza-
kács  je lentkezését  vár-
juk .  Érdek lődn i  lehet  te le-
fonon:  +36 20 352 5530

HÁZ körüli munkára nyugdíjas 
férfiak, nők jelentkezését várom 
Albertirsán. +36 20 480 3934 

 C E G L É D I  é l e l m i s z e r ü z l e t b e 
azonna l i  kezdésse l  főá l l ású 
e l a d ó k a t  k e r e s ü n k . 
Je lentkezni :  +36-70/361-9907. 
Ceglédi  é j je l-  nappal i  üz letbe 
é j s z a k á s  e l a d ó t  k e r e s ü n k . 
Je lentkezni :  +36 70 361 9907 

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

KŐMŰVEST és segédmunkást ke-
resek bejelentett állásra. Telefon-
szám: +36 30 502 5971 

 MEGBÍZHATÓ munkatársa-
kat  keresünk 8  órás  munka-
v iszonyba a lber t i rsa i  fű rész-
üzemünkbe.  Versenyképes be-
je lente t t  bérezés ,  é tkezé-
s i  u ta lvány .  Je lentkezn i  sze-
mélyesen:  Faco Kf t .  te lephe-
lyén,  i l l e tve  te le fonon:  +36 70 
395 5732;  +36 30 222 9781 

VILLANYSZERELŐKET, betanított 
villanyszerelőket keresünk Bu-
dapesti és vidéki munkára. Fi-
zetés 260.000 nettó/hótól. Tele-
fonszám: +36 20 409 0094 

 CSATLAKOZZ a  csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarország i  autó ipar i 
és  fémipar i  nagyvá l la la tok  á l lás-
a ján la ta ibó l  vá logathatsz ,  aho l 
k iemel t  bérezést ,  ingyenes  szá l -
lás t ,  u tazást ,  va lamint  bére lő le-
get  és  hosszú távú  munkát  b iz-
tos í tunk.  Érdek lődn i  8-20 órá-
ig  a  06-70/639-9920-as  számon

V Í Z - G Á Z - F Ű T É S S Z E R E L Ő K E T 
és segédeket keresünk. Te-
lefonszám: +36 30 246 8651 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával.  
+36 70 233 0673 

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 

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapé-
tázást, teljes ház, lakásfelújítást 
vállalok referenciákkal, garanci-
ával. +36 30 230 6148 

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 

KÚTTISZTÍTÁST, kútmélyítést, fer-
tőtlenítést, ásást és fakivágást 
vállalok. Pl.: fenyő/dió. Telefon-
szám: +36 30 951 0378 

FŰNYÍRÓ traktorral fűnyírást vál-
lalok! +36 20 421 8723 

VILLANYSZERELÉS nem csak Ceg-
léden! +36 30 369 5209 

ÁCS, tetőfedő, kőműves, bádogos 
és malterba kúpozás. Telefon-
szám: +36 20 512 9068 

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

KÚTFÚRÁS garanciával, kis hely-
igénnyel Cegléden és környékén. 
+36 20 215 3185 

 REDŐNY szerv iz !  Lesza-
kadt ,  nem működő redő-
nyök te l jes  körű  jav í tá-
sa ,  gur tn ik  cseré je .  +36 70 
265 6065,  +36 30 919 0446 

KÖSZÖRÜLÉST vállalok. (kés, olló, 
daráló kések, bárd, kerti eszkö-
zök). +36 20 505 4819 

 GOMBÁS körmök,  benőt t  kör-
mök,  sarkantyú  keze lé-
se  és  tyúkszem e l távo l í tás , 
gyógyped ikűr  a  ceg léd i  Anna 
Cent rumban +36 20 358 3192 

PALATETŐ, lapostető szigetelése 
korszerű anyagokkal, garanciá-
val, referenciákkal. Csatornázás! 
+36 20 949 1867 

DUGULÁSELHÁRÍTÁST és vízve-
zeték szerelést vállalok. Telefon-
szám: +36 30 593 2282 

FERENCROLÓ!  Gur tn icserék! 
R é g i  r o s s z  f a  é s 
műanyagredőnyök fe lú j í tása, 
készí tése.   +36 30 676 1989  

Á L L A T

NAPOS és előnevelt csibe au-
gusztus -szeptember hónapra 
megrendelhető. Fehér és színes 
húshibridek, tojófajták: barna cir-
mos és kendermagos. Előnevelt 
pulyka kapható. Gali Baromfikel-
tető www.galikelteto.hu  +36 30 
350 5487; +36 53 370 047 

10 hetes malacok eladók vagy ta-
karmánycsere is érdekel. Telefon-
szám: +36 20 376 9097 

KETTŐS hasznosítású 80 dkg csir-
kék vakcinázott állományból, ház-
hoz szállítva, akciós áron folya-
matosan megrendelhető! +36 30 
990 3747, +36 30 395 3010

HÁZI kiscicák Cegléden ingyen el-
vihetőek +36 70 387 2919 

 18  hetes Tetra  SL to jóhibr id 
j é rce  e ladó :  1 .900  F t /db .  
+36 20 941 5540 

8-9 hónapos vemhes tehenek el-
adók. +36 30 617 6446 

HÍZÓK (400-430-ig), kanok, cef-
rék (cseresznye, barack, alma) 
eladók. 13-tól: +36 53 715 343 

KÉT 200 kg-os hízó eladó Cegléd-
bercelen. Érd.: +36 53 378 907 

HAT hetes magyar tarka üszőborjú 
eladó. +36 70 427 8434 

M E Z Ő G A Z D A S Á G

CEFRÉK (100-150 Ft-ig): cseresz-
nye, sárgabarack, alma, később 
szilva eladó. +36 53 715 343 

T Á R S K E R E S É S

165/63/51 éves józan életű, nem 
dohányzó férfi vagyok. Olyan höl-
gyet keresek élettársi kapcso-
latra aki hozzám költözne. Tele-
fonszám: +36 70 556 5855 

K Ö S Z Ö N E T E K

ÉDESANYÁMTÓL, Kovács Kornélné, 
született Bertalan Mártától  
augusztus 3-án 16.00 órakor  
veszünk búcsút a ceglédi Refor-
mátus Öregtemetőben.

O K T A T Á S

KÉZÁPOLÓ-MŰKÖRÖMÉPÍTŐ és 
lábápoló képzés indul augusz-
tus 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 

 OKJ-S Da jkatanfo lyam és  Pe-
dagóg ia i  és  csa ládseg í tő  asz-
sz isz tens ,  Gyógypedagóg ia i 
assz isz tens  képzés  indu l  szep-
tember  e le jén  Kecskeméten, 
ó rák  szombatonként ,  k ido lgo-
zot t  tananyagga l  rész le t f i ze tés i 
lehetőségge l .  +36 30 287 4808 

Á L L Á S T  K E R E S

MEGBÍZHATÓ, leinformálható, 40-
es hölgy takarítást vállal, hétvé-
gén irodák-rendelők takarítását 
is! +36 20 438 2966 

Á L L Á S T  K Í N Á L

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

A Roszík Mihály Evangélikus Ál-
talános Iskola (2730 Albertirsa, 
Pesti út 110. Telefon: 06-53/370-
448) fizika, matematika, informa-
tika, rajz, technika, angol szakos 
óraadó általános iskolai tanárt 
keres. Az önéletrajzokat 2018. 
július 31-éig várjuk a marika.
manyi@lutheran.hu email címre.  

 ÉP ÍTŐIPARI  munkákban já r tas , 
épü le tgépészetben o t thonosan 
mozgó szakember t  keresünk. 
Szerkezet lakatos  végzet t -
ség e lőny!  Kamatoz tassa  ná-
lunk,  sa já t  á l lományban tudá-
sát !  Ugyan i t t :  Asz ta los t  i s  fe l -
veszünk!  Í r jon  nekünk!  Mobi l , 
V iber :  +36 70 341 7577 E-mai l : 
t imea .ba l ogh@techn i k - f l e x . hu  

ÚTÉPÍTÉSBEN jártas szak- illetve 
segédmunkásokat keresünk. Érd.: 
+36 70 942 5202 

 GYERE és  do lgozz  Ve lünk!  Au-
tó ipar i  mul t i  keres  betan í -
to t t  munkakörbe,  b iz tonsá-
g i  öv  összeszere lő  ko l légákat 
sopronkövesd i  gyárába,  3  mű-
szakos  munkarendbe.  A  szá l lás 
és  a  be járás  mego ldot t .  K iemel-
kedő bér  mel le t t ,  13 .  hav i  f i ze-
tés t ,  p rémiumot ,  ca fe ter ia- t , 
bére lő leget  i s  b iz tos í tunk. 
Érd . :   +36 70 600 9021 

NAGYKŐRÖSI munkahelyre szaká-
csot és vendéglátóipari eladót fel-
veszünk. Jelentkezés: fényképes 
önéletrajz formájában e-mail-ban 
oazis98@gmail.com címen.  

FUVAROZÁSI feladatok szerve-
zésére kollégát keresek, kiemelt 
bérezéssel! Munkavégzés: H-P-
ig. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal: munkatado30@gmail.com  

CEGLÉDI munkahelyre keresünk 
tehergépjárművek javításában 
jártas autószerelő munkatársat. 
Feltétel: autószerelő végzettség. 
Pályakezdők jelentkezését is vár-
juk! Érdeklődni lehet az alábbi te-
lefonszámon: +36 30 476 9819 

GÉPKEZELŐ munkakörbe, egy mű-
szakos munkarendbe kollégát ke-
resünk. Munkavégzés: H-P-ig. Je-
lentkezés: +36 20 298 0596 

NAGYKŐRÖSI telephelyű cég gya-
korlattal rendelkező önállóan dol-
gozni tudó CNC élhajlító gépek-
re munkatársat, lakatosokat és 
hegesztőket keres hosszú távra. 
Érd.: személyesen telephelyünkön, 
+36-30/303-7097 számon vagy 
korosszerkezet@gmail.com címen.  

BETANÍTOTT munkakörbe ke-
resünk e lsőd legesen fér-
f i  munkaerőt  német  i roda-
szék gyár tó  üzembe,  a jka i 
és  nosz lop i  munkavégzésse l . 
Versenyképes f i ze tés  mel lé , 
ca fe ter ia- t ,  szá l lás t ,  munká-
ba já rás t ,  bére lő leget  b iz tos í -
tunk.  Érd . :  +36 70 600 9025 

CEGLÉDI munkahelyre keresünk 
tehergépjárművek, mezőgazda-
sági gépek javításában, karban-
tartásában jártas karosszériala-
katos, géplakatos munkatársakat. 
Érdeklődni: +36 30 476 9819 

A K&K 95 Kft. felvételt hirdet be-
tanított férfi munkaerő részé-
re. Az önéletrajzokat az odorm@
brakehose.hu e-mail címre várjuk.  

CEGLÉDI telephelyű cég, nemzet-
közi tehergépkocsi vezetőt keres 
olasz-magyar viszonylatra, első-
sorban gabonaszállításra (nem 
uniós munka) nyerges szerel-
vényre. Amit kínálunk: korszerű 
járművek, kiemelt bérezés. Havi 
átlag kereset 450.000 Ft. Érdek-
lődni: +36 30 584 9566 

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

GYŐRI  fémipar i  par tnerünkhöz 
keresünk betan í to t t  munkás, 
gép lakatos ,  CNC-gépkeze lő ,  au-
tószere lő ,  v i l l anyszere lő  mun-
kakörbe do lgozókat .  Ami t  b iz-
tos í tunk:  versenyképes f i ze tés , 
ca fe ter ia ,  szá l lás ,  munkába já-
rás ,  hazautazás i  támogatás ,  bér-
e lő leg .  Érd . :  +36 70  415 9021 

CEGLÉDI telephelyű cég belföl-
di tehergépkocsi vezetőt keres 
ponyvás, billencs nyerges szerel-
vényre, hetelős munkára, napidí-
jas bérezéssel, folyamatos mun-
kavégzésre. Pályakezdőknek be-
tanulási lehetőséget biztosítunk. 
Érdeklődni: +36 30 584 9566 

ASZTALOST keresünk Cegléd kör-
nyéki munkahelyre, egy műsza-
kos munkarendbe, munkavégzés 
H-P-ig. Bejárás biztosított. Je-
lentkezés: +36 20 298 0596 

CEGLÉDI telephelyű cég keres fu-
varszervező asszisztens munka-
társat. Elvárások: precíz, pontos 
munkavégzés, jó kommunikáci-
ós készség, problémamegoldó- és 
szervezőkészség, csapatszellem, 
Excel, Word középszintű gyakor-
lati ismerete. Előny: szállítmányo-
zás, adminisztráció területén szer-
zett tapasztalat, angol vagy német 
vagy olasz nyelvismeret. Ha sze-
retnél részese lenni fiatalos, len-
dületes csapatunknak önéletrajzo-
dat az alábbi e-mail címre várjuk: 
klaudia.vajda@petratrans.hu  

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

KULTURÁLT, tiszta környezet-
ben könnyű fizikai munkára női, 
férfi operátorokat keresünk mű-
anyag alkatrészek összeszerelé-
sére, egy műszakba, Jászberény-
be.  Tápiószőlős, Tápiószele, Far-
mos bejárás biztosított. Jelentke-
zését várjuk: +36 30 209 0908 

 ÁRUFELTÖLTŐ -összekész í -
tő  munkatársat  keresünk,  "B" 
kategór iás  jogos í tvány  e lőny . 
Fényképes öné le t ra jzokat  kér-
jük :  e rzs ikeker@gmai l .com  

KŐMŰVEST és segédmunkást ke-
resek hosszú távra Albertirsa és 
környéke. Fizetés hetente, meg-
egyezés szerint. Érdeklődni:  
+36 30 792 9016 

N INCS munkád vagy  vá l ta-
n i  szere tné l?  Betan í to t t  do l -
gozókat  keres  nemzetköz i  au-
tó ipar i  cég győr i  és  moson-
magyaróvár i  munkahe lyé-
re .  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 

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

id. özv. Nagy Józsefné
Gór Nagy Mária

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet 
a H. F. Őszirózsa Temet-

kezési Vállalat dolgozóinak.
A gyászoló család
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KÖNYVELŐ,  pénzügy i  assz isz-
tens  munkatársat  keresek i ro-
da i  munkára!  Fe ladatok :  kont í -
rozás ,  számlázás ,  bank i  t ranz-
akc iók  rögz í tése ,  egyéb admi-
n isz t ra t í v  fe ladatok .  (Pá lyázat i 
anyagok,  EKR be je lentések,  ap-
róbb munkaügy i  fe ladatok ,  s tb . ) 
E lvárások:  min .  középfokú vagy 
szak i rányú végzet tség,  hason ló 
munkakörben e l tö l tö t t  tapasz ta-
la t .  Munkavégzés :  H-P.  Je lent-
kezés  fényképes öné le t ra jzza l : 
k o n y v e l o a l l a s 1 8 @ g m a i l . c o m

HOSSZÚ távra keresünk csalá-
di vállalkozásban lévő kisboltba, 
minimum 6 órában  megbízható, 
leinformálható hölgyet eladónak 
Cegléden. Jelentkezés: barbi-
speed@fibermail.hu e-mail címen

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

BOROSTYÁN Otthon tápió-
szentmártoni székhelyére szoci-
ális ápoló-gondozó végzettségű 
személyek jelentkezését várom. 
Érd.: +36 20 294 6754 

NAGYKŐRÖSI egyszemélyes ter-
ményboltunkba értékesítő kollé-
gát keresünk. Kiemelkedő bér, 
juttatások. +36 30 943 8950 

KONTAKTLENCSEGYÁRTÓ part-
nercégünk kétműszakos munka-
rendbe felvételt hirdet! -Operá-
tor, -Betanított gépkezelő mun-
kakör. 160.000 Ft nettó +15.000 
cafeteria. Ingyenes buszjáratok /
akár szállással is/. Érdeklődni: 
+36 70 882 2105 

N.V.G.-TRANS Kft. keres gyakor-
lattal rendelkező nemzetközi gép-
kocsivezetőt azonnali kezdés-
sel. Amit tudunk ajánlani: 22 éves 
stabil cég, megbízható állandó jö-
vedelem, fiatal állandó szerelvény 
(gép és pót is), minden második 
hétvége itthon! Jelentkezni le-
het munkaidőben a +36-30/935-
2949-es telefonszámon.

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

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

AZ IRMÁK Nonprofit Kft. albertirsai 
telephelyű főzőkonyhájára mun-
kájára igényes, józan életű, szak-
képzett szakács kollégát ke-
res. A fényképes önéletrajzokat 
a gazdasagialbertirsa@irmak.hu 
címre várjuk a fizetési igény fel-
tüntetésével. Érdeklődni napköz-
ben a +36-30/656-9888-as tele-
fonszámon lehetséges.  

NAGYKŐRÖSI terményboltunkba 
árukiadó- rakodó kollégát  kere-
sünk. Kiemelkedő bér, juttatások. 
+36 30 925 1680 

KÜLSŐ Budai úton levő,  kétmű-
szakosan üzemelő élelmiszerbolt-
ba  keresünk  önállóan dolgoz-
ni tudó eladó pénztárost. Tele-
fonszám: +36 20 962 5037 

 CO2-HEGESZTŐKET,  lakatoso-
kat ,  fényezőket ,  autószere lőket , 
CNC-gépkeze lőket ,  ta rgoncáso-
kat  keresünk gödö l lő i  munkahe ly-
re  hosszú távra .  K iemel ten  ma-
gas  bérezés  (net tó  1 .400-1.700 
F t  ó rabér ) ,  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 .  +36-70/384-
7636,  goda l las2015@gmai l .com. 
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A Horizont Color Kft. villamossági 
osztálya (Jászberény, Kossuth La-
jos út 48-50.) villamos kis- és kö-
zépfeszültségben jártas kollégát 
keres adminisztrátori munkakör-
be. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a villamos@horizontcolor.
hu e-mail címen lehet.  

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

NYUGDÍJAS hölgyet kere-
sünk ceglédi üzemi büfébe el-
adónak délutános műszakra 
15-19 óráig. +36 30 691 9033 

FOLYAMATOS munkalehetőség 
csomagolói munkára Páty (Kalifa) 
férfi, női dolgozók jelentkezését 
várjuk. 800 Ft/óra nettó órabér. 
Jelentkezni: +36 30 978 2905 

KOLLÉGÁT keresünk festőműhely-
be! Munkavégzés H-P-ig, egy-
műszakos munkarendben. Előny: 
festő-, vagy hasonló tapasztalat. 
Jelentkezés: +36 20 298 0596 

FESTŐT (lehet kezdő is) és fes-
tősegédet keresek. Telefonszám: 
+36 70 321 9784 

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

HETI két napra tanya körüli mun-
kára segédmunkást keresek 
Csemőbe. +36 70 883 1146 

BUDAPESTI munkahelyünk-
re áruösszekészítőket kere-
sünk, napi 11.000 Ft bérezéssel.  
+36 20 999 2999 

RAKTÁROSI munkakörbe kollégát 
keresünk vasalat raktárba. Előny: 
számítógép felhasználó szintű is-
merete; raktárosi előképzettség 
vagy gyakorlat. Munkavégzés hét-
köznap. Jelentkezés hétköznap: 
8-16-ig: +36 20 269 9119 

SZAKKÉPZETT szociális ápoló-
gondozó, kisegítő gondozó jelent-
kezését várja a Bartos Szeretet-
otthon. Érd.: +36 53 571 225 

CEGLÉDI presszóba felszolgálót 
keresek. Érdeklődni +36 20 290 
3301-es telefonszám

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

ANYAGMOZGATÁSRA targoncást 
keresünk, hétköznapi munkavég-
zéssel. Előny: nehézgépkezelői. 
Jelentkezés: +36 20 298 0596 

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.)

PÁLINKAFŐZŐ üzem cefrézési el-
járás végzésére, technológiai be-
rendezések üzemeltetésére  mun-
katársat keres csemői munkavég-
zéssel! Előny: erjesztési isme-
ret; élelmiszeripari, szőlész-bo-
rász szakképzettség; B kat. jo-
gosítvány; számítógép biztos 
használata. +36 20 298 0596; 
mezesolga@gmail.com

CEGLÉDI és nagykőrösi telephelyű 
cég CO valamint AWI hegesztés-
ben jártas hegesztőket és lakato-
sokat keres azonnali kezdéssel. 
Hosszú távú bejelentett munka-
hely! Érdeklődni a +36-30/343-
9209-es telefonszámon lehet.  

MAGAS kereseti lehetőség! Kőmű-
vest, szobafestőt, mázolót, burko-
lót, segédmunkást, homlokzat hő-
szigetelésben jártas szakembert 
keresünk. +36 20 432 0003

NAGYKŐRÖSI Tűzéptelepünkre so-
főr kollégát keresünk "B" kategó-
riás jogosítvánnyal, kiemelkedő 
bérezés és egyéb juttatások. Je-
lentkezni: +36 30 943 8950 

PÁLINKAFŐZŐ üzem gyümölcs-
feldolgozásra, kézi palackozás-
ra munkatársat keres Csemő kör-
nyéki munkavégzésre! Előny: ha-
sonló munkakör betöltése, gya-
korlat; erjesztésben való jár-
tasság. +36 20 298 0596;  
mezesolga@gmail.com  

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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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.
2018.07.20., 10:00 – Albertirsa, Móra Ferenc Kulturális Központ, Pesti út 85.
2018.07.20., 14:00 – Törtel,  Hobbi Büfé és Kisvendéglő, Újosztály dűlő 4.

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

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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Milyen egy állásinterjú, ha pályakezdő vagy? Ha 
esetleg az lesz a legelső interjúd? Gyakran tesznek 
fel kérdéseket a tapasztalatokra, eredményekre, 
korábbi munkahelyekre vonatkozóan – ha pálya-
kezdő vagy, akkor valószínűleg inkább iskolapad 
mögül láttad a szakmád, így nem tudod megkapni 
ezeket a megszokott kérdéseket. Cikkünkből 
kiderül, milyen egy állásinterjú tapasztalat nélkül.

Juss el egy állásinterjúra!
Avagy, az első kihívás nem az állásinterjún kezdődik, 
hanem az előtt. Vannak esetek, amikor a cég kifeje-
zetten pályakezdőt, frissdiplomást keres, de sajnos 
az is gyakori, hogy a frissen végzetteknek fel kell 
venniük a versenyt a több éve szakmában mozgó 
tapasztalt jelöltekke. Ha más pályakezdőkkel együtt 
pályázol egy pozícióra, ott sem feltétlen könnyebb 
a dolgod: nincs annyi összehasonlítási alap, mint a 
tapasztalattal rendelkezők esetében, így sokkal több 
múlik az állásinterjún, a gyakorlati képességeken.

Ahhoz tehát, hogy esélyt kapj megmérettetni magad 
egy állásinterjún, szükséged lesz egy önéletrajzra, 
valamint arra, hogy álláslehetőségeket keress, és 
jelentkezz is rájuk! Lehet, hogy olyan álláshirdetést 
találsz, ahol motivációs levelet is kérnek! Ha ezekkel 
megvagy, ideje állást keresni valamelyik álláspor-
tálon (például a Cvonline.hu-n)! Ha regisztrálsz 
egy állásportálra, annak nem csak annyi az előnye, 
hogy Te magad sokkal könnyebben tudsz jelent-
kezéseket leadni. Miután önéletrajzod és profilod 
felkerül az adatbázisba, a munkaadók maguk is 
meg tudnak találni téged, és lehet, jelentkezned 
sem kell, hanem célzottan, személyesen kapsz egy 
állásajánlatot egy cégtől!

Milyen lesz az első állásinterjú?
Mint ahogy a bevezetőben is említettem, egy pálya-
kezdő interjúztatása során nincs lehetőség a 
szakmai múltról, a korábbi tapasztalatokról, vagy 
arról beszélni, milyen feladatokat látott el az előző 
munkahelyén, miért jött el onnan, stb. Ezeknek a 
kérdéseknek más témakörök veszik át a helyüket, 
hiszen más módszerekkel kell kideríteni, hogy 

mennyire lenne jó munkaerő valaki korábbi tapasz-
talatok nélkül, úgy, hogy nagy valószínűséggel csak 
elméletben, az iskolapad mögül, vagy egyetemi 
és főiskolai előadásokon ülve tudta legfeljebb, 
mit csinálnak a szakmájában dolgozó emberek. A 
kérdések sokkal inkább irányulnak arra, hogy mik 
az illető karriercéljai, mik a motivációi, mi érdekli 
a szakmán belül, miért ezt a szakmát választotta. 
Mivel a tapasztalatokról nem lehet beszélni, ezért 
nem tanácsos úgy elmenni egy pályakezdő interjúra, 
hogy nem gondoltad át magadban, hogy mivel 
akarsz foglalkozni a jövőben, mi az, ami érdekel a 
szakmádon belül, mit vársz el az adott cégtől. Ne 
feledd, a felkészültségen, az összeszedettségen, a 
lelkesedésen és határozottságon kívül nem sok más 
dolog tud kiemelni a többi pályakezdő közül!

Aranyszabály az állásinterjúknál (nem csak pálya-
kezdő, első néhány interjúnál!), hogy mindig 
készülj fel, mielőtt elmennél az adott céghez! Tudd:
• A pontos megnevezését a pozíciónak!
•  Hogy mik a feladatkörök az adott pozíciónál (az 

alapján, amit hallottál tanulmányaid során, vagy 
amit a hirdetésben írtak)!

•  Hogy mik az elvárások, követelmények – még 
akkor is, ha nem is teljesen felelsz meg mindnek! 
A "soft skillek"-et se felejtsd el (például: céltuda-
tosság, proaktivitás, csapatmunka, stb.)!

•  A cég profilját, hátterét, történetét – mivel foglal-
koznak, honnan ismerheted őket. Ez jó pont 
szokott lenni, hiszen látják, hogy a cég, mint brand, 
márka, vagy arculat érdekel téged, és nem csak 
egy bármilyen helyet keresel, ahol fizetést kapsz!

Érdemes még hangsúlyt fektetni a testbeszédre 
is! Általában (ez nem csak állásinterjú szituá-
cióra vonatkozik) nemcsak szavakkal, beszéddel 
kommunikálsz, hanem non-verbális kommunikációt 
is használsz. A testtartásod, arckifejezésed rengeteg 
dolgot elárulhat rólad. Ügyelj arra, hogy a testbe-
széded is legyen határozott, és ne álljon ellentmon-
dásban azzal, amit mondasz – ha dadogva, remegő 
hangon, beeső válltartással azt mondod, céltudatos 
és határozott vagy, az nem túl hiteles. Törekedj arra, 

hogy a nyitottság, 
a pozitivitás, a 
vidám és lelkes 
kisugárzás áradjon 
rólad! A szemkon-
taktus és a mosoly 
szintén fontos eszközök. 

Kényes téma: az anyagiak
Egy tapasztalt munkavállalónak, 
akinek már volt legalább egy munka-
helye, van már némi viszonyítási alapja, hogy 
mekkora összeget célozzon be, ha rákérdeznek  
a fizetési igényeire. Mivel napjainkban egyre 
ritkábban jelölik meg előre a munkaadók az állás-
hirdetésben, hogy mennyi lesz a bér – sokkal inkább 
bértárgyalásokat használnak, vagy a jelöltek esetén 
testre szabják az ajánlatot -, ezért egy igencsak 
előnyös tulajdonság, ha valaki reális értéket tud 
mondani, ha a jövőbeli fizetéséről van szó.

Ha pályakezdő vagy, érdemes lehet tanáraidnál, 
oktatóidnál érdeklődni arról, milyen bérezést 
érdemes elvárni, vagy esetleg mi az, ami alá nem 
érdemes adni. Sok iskolában, egyetemen szer-
veznek olyan programokat, amiken néhány éve 
végzett volt tanulók mesélnek tapasztalataikról 
(esetleg ajánlanak cégeket, munkahelyeket) – náluk 
talán még inkább érdemes ilyenek után érdeklődni.

Ha arra kerül a sor, hogy egy összeget kell mondanod 
az állásinterjún, figyelj oda, hogy ne mondj túl sokat, 
mert ha irreálisan sokat mondasz, a cég azt fogja 
hinni, nem tudsz két lábbal a földön járni – ha pedig túl 
keveset mondasz, akkor nyilván neked lesz hátrány, 
hogy a szaktudásodat nem fizetik meg. Egy jó bértár-
gyalás során mindkettő félnek sikerül kompromisz-
szumra jutnia. Fontos, amíg a fizetést fontolgatod, 
vedd figyelembe azt is, hogy a legtöbb munkaadónál 
vannak béren kívüli juttatások (cafeteria) is! Gondold 
át: jobban megéri egy olyan cégnél dolgozni, ami 
valamennyivel kevesebbet ajánl, mint egy másik cég, 
viszont minden utazásod állja?

cvonline.hu

PÁLYAKEZD Ő ÁLL ÁSINTERJÚ

JELENTKEZNI LEHET:
a raktar@rossmann.hu email címre küldött 

önéletrajzzal, vagy a rossmann.hu karrier oldalon

· két műszakos munkarend (H-P; 6-14; 14-22)
· saját állományú, hosszútávú foglalkoztatás
· bejárást költségtérítési hozzájárulással vagy céges buszainkkal támogatjuk  
 az alábbi településekről: Budapest, Vecsés, Üllő, Albertirsa, Dánszentmiklós,  
 Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad, Pilis, Monor,Monorierdő, Péteri, Gyömrő,  
 Ócsa, Gyál, Cegléd és Ceglédbercel
· ingyenes targonca jogosítvány megszerzését biztosítjuk

Üllői raktárunkba ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ kollégákat keresünk

BRUTTÓ
250.000 – 
500.000 FT 
+ JUTTATÁSOK 

A MEGHATÁROZOTT 
FELTÉTELEKTŐL 

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

Legyen Ön is a kollégánk! Új munkatársat keresünk!

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

hrber@patriatakarek.hu

ÜGYFÉLREFERENS munkakörbe
jászkarajenői, nagykőrösi és budapesti fiókunkba.

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

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
Középfokú szakirányú iskolai végzettség és magabiztos MS Office ismeret

ELŐNY:
KKV vagy lakossági hitelezésben szerzett gyakorlat és nyelvismeret

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

patria_takarek_2_dpmsz_79x135_2018_06_08.indd   1 2018.07.10.   8:34:04
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A PÁTRIA Takarékszövetkezet a 
hazai takarékszövetkezeti 
integráció egyik kiemelt szereplője.  
A Gödöllőtől Kecskemétig 
terjedő egybefüggő működési 
területen több, mint 350 
munkatárssal szolgálja ki ügyfeleit.

Legyen Ön is a kollégánk! 
Új munkatársat keresünk!

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

hrber@patriatakarek.hu

ÜGYFÉLREFERENS-PÉNZTÁROS munkakörbe
jászkarajenői fiókunkba.

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

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

ELŐNY:
Értékpapír jogi vizsga
Államilag elismert alapfokú nyelvvizsga

patria_takarek_dpmsz_79x135_2018_06_08.indd   1 2018.07.10.   8:35:30

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:
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Reggae Camp nyertesek
Köszönjük a Reggae Camp fejtörőnkre küldött megfejtéseiket! 
Az alábbiakban közöljük a szerencsés nyertesek neveit, akik napi páros 
belépőjegyet nyertek a meghatározott napra a Reggae Campre:  
• Tábori László (Cegléd)
• Bíró Beáta (Cegléd)
• Győriné Gábor Emma (Cegléd)
• Kecskeméti Attila (Cegléd)
• Kiss Ferenc (Cegléd)
• Balaska Csilla (Tápiószentmárton)
• Nagy Nóra (Cegléd)
• Doma Zoltán (Cegléd)
• Pálinkás Gábor (Cegléd)
• Nagy Richárd (Cegléd)

Nyereményeik részleteiről érdeklődjenek szerkesztőségünkben 
(Múzeum u. 3.),  vagy elérhetőségünk egyikén
 (+36 53 317 422 vagy info@dpmsz.hu)!

Eladó kalodás tűzifa,   
80 x 80 x 120 kaloda  
20.000 Ft/kalodától
Tölgy, bükk, cser, akác.

Kiszállítás a hét minden napján!
Tel.: 06-30/62-92-975EU
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