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Elindult Cegléden a kerékpáros járőrszolgálat. 
Most már minden felszerelés adott ahhoz, hogy  
a Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai telje-
síthessék ezt a szolgálatot. A speciális bicikliket 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságtól kapták, 
valamint beszerezték a formaruházatot is.

Már javában járőröznek a kerékpáros rendőrök 
a városban. A rendőrkapitány örömét fejezte ki  
a kerékpáros járőrszolgálattal kapcsolatban.  
Mint mondta a szolgálati járműveket a Pest Megye 
Rendőr-főkapitányságtól kapták.

"Két éve itt álltak a garázsban, szerettük volna 
minél hamarabb szolgálatba állítani, de voltak 
technikai problémák, eljutottunk arra a szintre, 
hogy sikerült négy kollégával megbeszélni, hogy 
ők szívesen vállalnának ilyen szolgálatot. Besze-
reztük a múlt héten a szükséges formaruházatot, 
úgy nevezett vízi rendészeti szolgálati egyenru-
hában látják el a szolgálatot. Örülök, hogy elindult 
ez is, hiszen aki Cegléden közlekedik, itt él nagyon 
jól tudja, hogy milyen nagy számban kerékpá-
roznak az állampolgárok.” - mondta el a városi 

televíziónak Török Csaba a Ceglédi Rendőrkapi-
tányság rendőr alezredese, kapitányságvezetője.

"De nagyon sok a gyalogos is, és minél több  
az autós, a kerékpáros és a gyalogos, annál több 
a baleset is. A kerékpáros szolgálat azt a célt 
szolgálja, hogy a jogsértéseket és a baleseteket 
megelőzzék, illetve kezeljék." – hangsúlyozta a 
kapitányságvezető.

"A kollégák is nagyon élvezik, mert azt tapasz-
talják, hogy rendkívül pozitívak a visszajel-
zések. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ez 
a szolgálat nem arról szól - ahogy egyébként  
a rendőri szolgálat sem arról szól -, hogy nekünk 
most folyamatosan az állampolgárokat rendsza-
bályozni, büntetni kell. Ahogy mondtam alapve-
tően a baleset-megelőzés a cél, erre fel is készül-
tünk, többek között úgy, hogy a kollégák sípszóval 
is jelzik, ha valaki szabálytalankodik."

De nemcsak a belvárosban, a Budai úti gyógyfür-
dőnél is járőröznek a kerékpáros rendőrök. A szol-
gálatot két közlekedésrendész és két közrendvé-

delmi rendőr teljesíti. Az eddigi tapasztalatokról 
Sós Zsanett törzsőrmester, Baleset-megelőzési 
előadó, CRK beszélt.

"Az eddigi személyes tapasztalatunk Cegléd belvá-
rosát járva az, hogy az állampolgárok lényegében 
felfigyelnek ránk, és szerintem ennek a legfőbb 
célja az, hogy motiváljuk őket: ha mi betartjuk  
a kerékpáros közlekedési szabályokat, akkor 
példát mutatunk a biciklivel közlekedők részére, 
hogy hogyan is kell szabályosan közlekedni."

A szolgálati kerékpárok kötelező tartozé-
kokkal vannak felszerelve, valamint van rajta 
egy tároló doboz is, melyben egyebek mellett 
balesetmegelőzéssel kapcsolatos szórólapokat 
tartanak, amiket szolgálatteljesítés közben kiosz-
tanak. Továbbá a felszerelésükhöz tartozik még  
a fejvédősisak, a speciális kerékpáros cipő, 
valamint kesztyű és a napszemüveg is. Emellett 
elengedhetetlen kellék a síp is, amivel figyelmez-
tetik és félreállítják a szabálysértőket.

Forrás: ctv.hu

KERÉKPÁROS REND ŐRÖK CEGLÉDEN

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
10.  Egyik megyénk 

lakója
11.  Kertben helyet 

foglalj!
12.  Kételkedek ebben
13. Szolmizációs hang
14. A túloldalra
15.   Távbeszélő
17. ...-tin-tin, kutyahős
19. Vége angolul
21.  Bagoly fajta
23. Ország része!
24.  Norvég, olasz és 

máltai autójelzés
25. Hibásan
29.  Vezeték
30.  Becézett éjszakai 

állat
32.  Spielberg 

filmrendező 
keresztneve

34.  Tudomány egye-
temünk

FÜGGŐLEGES
1. Határozott névelő
2.  Karib-tengeri 

ország
3. Létezett
4.  Vízi városunk betű 

keverve
5.  Bizalma, reménye
6. Karám, istálló
7. Idegen idő
8.  Duplán és becézve: 

bogárfajta
9. Ritka férfinév
12. Megfejtés 2. rész
16. Csinos, szemrevaló
18.  Szám angolul
20. Férfinév
22.  Elmegyógyász 

szinonímájának 
részlete!

25. A sivatag hajója
26.  Lét
27. Történés, ügylet
28. Német kacsa
31. Rabosítva volt
33.  Tiltószó

Szerencsés nyerteseink névsorát 
2018. augusztus 13-i számunkban olvashatják. 
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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 üzlet nyitva tartására vonatkozik a sárga mezőkben elrejtett 
mondat. 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.  

P
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CeglédCegléd

JULIAN MARLEY & THE UPRISING (JAM)

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

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

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

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

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

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

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

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

reggaecamp.com, facebook.com/Lb27ReggaeCamp/

Július 28. szombat 
Túra a Szelidi-tó körül a Kékmoszat tanösvényen
A szikes jellegű morotvató kedvelt fürdőhely. 
Vizében számos, a horgászok által is kedvelt 
halfaj él. A nyílt víz, a part menti nádasok,  
a környező rétek gazdag madárközösségnek 
adnak otthont. Találkozó: 9:00, az üdülőfalu 
buszmegállójában, a víztorony közelében.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák  
és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Gyurita István,  
+36 30 329 5250

Augusztus 4. szombat
Hajóskapitányként a Tiszán – vizitúra jogosít-
vány nélkül vezethető kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros 
élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 
6 és 8 személyes kishajókkal, melyeket 
nagykorúak vízi jártassági nélkül vezet-
hetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a 
túrához mentőmellényt biztosítunk. A hajók 
sebessége 8-12 km/h. A helyek száma korlá-
tozott, előzetes bejelentkezés és foglalás 
szükséges! Találkozó: 8:30, Szeged, Felső 
Tisza-parton a vízitelep mellett, a stadionnal 
szemben a Foka Ökokikötő bejáratánál.
GPS: 46° 15’ 24,39”É 20° 10’ 28,06”K
Részvételi díj: 3000 Ft, 3600 Ft, 4500 Ft, 
hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: 
Ábrahám Krisztián +36 30 638 0297, 
abrahamk@knp.hu

Augusztus 11. szombat
Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán
Délutáni vízitúránk során felfedezzük a 
holtág élővilágát.
Találkozó: 16:30, a Lakitelek- Tőserdő 
Üdülőtelep parkolójában, a hídnál.

Megközelítés: Kecskemétről a 44-es főúton, 
majd Kapásfalunál Tőserdő felé letérve, 
vagy vonattal Kiskunfélegyházáról.
Jelentkezés július 3-ig.
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák  
és nyugdíjas 800 Ft, családi 3000 Ft
Információ, jelentkezés: Bártol István,  
+36 30 488 4539

Augusztus 11. szombat
Csendes madárles a Csaj-tón
2-3 órányi csend és madárdal a Csaj-tó 
rejtett zugaiban. A nyár végi időszakban 
is varázslatos a reggeli túrák hangulata. 
Ilyenkor már az anyányi méretű fiókákat 
is megfigyelhetjük a legtöbb madárfajnál. 
Természetfotósoknak, madarászoknak is 
ajánljuk a részvételt.
Találkozó: 8.15, Csanytelek, Alsó-főcsa-
torna buszmegállónál (Csanytelek, Baks 
felőli településtábla).
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák  
és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 
30/638-0297, abrahamk@knp.hu

További programok: 
http://knp.nemzetipark.gov.hu

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR

Keresd tudatosan 
a megbízható és minőségi
magyar élelmiszereket!

Jólesne „egy kis hazai”?
Csak rajtad múlik! 
A magyar élelmiszerek  
vásárlásával nemcsak 
a hazai kistermelőt  
és nagyüzemet, hanem 
az itthoni ipart és mező-
gazdaságot is támogatod. 

keresdahazait.hu
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BENKÓ ZOLTÁN 
SZABADIDŐ KÖZPONT

PROGRAMAJÁNLÓ
A Benkó Zoltán Szabadidőközpont (Kecskemét) 174 hektárnyi 
füves-fás parkja csodálatos természeti környezetet biztosíthat 
egy könnyed sétához, kocogáshoz vagy egy kellemes vasárnap 
délutánhoz, hiszen különböző kikapcsolódási lehetőségekkel várja 
az oda kilátogatókat. A város sport- és lakóterületeivel határos park 
40 hektárnyi taván lehet horgászni, wakeboardozni, kajak-kenuzni 
vagy épp sárkányhajót bérelni. A körülkerített zöldövezet három 
kimért futópályával (1 km; 2,77 km; 3,54 km) közkedvelt sportolói 
körökben is. Emellett strandröplabda-, strandkézilabda-, strandfoci 
pálya, kültéri fitneszpark, street workout pálya, játszótér, 3 kiépített 
bográcsozó hely, fedett szaletli és télen-nyáron üzemelő Hófánk 
pálya várja a kecskeméti és a turista közönséget. A park egyik büsz-
kesége a csaknem 50 m magas domb, amelyet mesterséges úton 
hoztak létre, és amelynek tetejéről nem csak a park területe csodál-
ható meg madártávlatból, hanem Kecskemét városa is.

Július 26. csütörtök nyitástól július 29. vasárnap zárásig ismét 
CSÓNAKOS SPORTHORGÁSZ HÉTVÉGE lesz a Benkó Zoltán 
Szabadidőközpontban.
•  július 26. csütörtök nyitástól, azaz reggel 6 órától lesz 

lehetőség csónakot is használni, egészen július 29., 
vasárnap este 9 óráig

•  a csónakos horgászok az eddigieknek megfelelően 1.000 
Ft/nap/csónak vízhasználati díj ellenében horgászhatnak

•  a csónakkal horgászóknak jelentkezési lapot kell kitölteni 
a vízhasználati díj befizetésekor, ezzel válik véglegessé a 
foglalásuk

•  csónakból horgászni kizárólag sporthorgászat céljából 
lehet, kivéve a harcsázást (ez esetben a 60 cm-nél nagyobb 
példányok elvihetők)

•  a csónakos horgászok tevékenysége nem zavarhatja a 
partról folytatott horgászatot!

További információ: Csáky Csaba, csaky.csaba@hiros-sport.hu 
Augusztus 3-4. III. Jazzfőváros fesztivál 
Augusztus 6-12. hétfőtől vasárnapig Egész hetes non-stop horgászat
Augusztus 12. vasárnap Hullócsillagok Éjszakája 
Augusztus 16-19. csütörtöktől vasárnapig Csónakos sporthorgász hétvége
Augusztus 18. szombat Jóga a Dombtetőn

www.szabadidokozpont-kecskemet.hu

500 m
1500 m   
3000 m
6000 m

2018. augusztus 4.Gárdony, Sport Beach 

(esőnapok: aug. 5., 11., 12.)

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

BSI: 1138 Budapest, Váci út 152-156., a 3-as metró Forgách utcai megállójánál
Tel.: 220-8211, 20-965-1966, E-mail: info@futanet.hu

A JÓ GRILLHÚS TITKA
A nyár a kerti sütés ideje. Mindenki szereti a szabadban készült 
ételeket. De mitől jó egy grillhús?

Grillezés előtt fontos tisztázni, hogy mindig friss húsokat használjunk, a nagyobbokat 
kipróbálhatjuk szalonnával, félbe vágott vöröshagymával beborítani. Érdemes szaftosabb 
húsokat grillezni (pl. tarja), mert a túl sovány húsok (pl. karaj) könnyen kiszáradhatnak. A 
szeletelt húsokat célszerű a pácolás előtt egy kicsit kiklopfolni, majd a sütés előtt alufó-
liába csomagolni (legalább kétszer, hogy a forgatás közbeni sérülés miatt ne csurogjon 
el a húslé), így jól megpárolódik, emellett szaftos is marad. Természetesen rácson is 
süthetjük, de akkor érdemes acélrácson, hogy a hús ne ragadjon hozzá. Alapszabály 
grillezés estén, hogy a grillezni kívánt húsokat legalább 12 órával a sütés előtt pácoljuk 
be. Manapság sokféle pácsót kaphatunk az üzeletekben, de magunk is könnyen elkészít-
hetjük saját pácunkat, attól függően milyen ízhatást szeretnénk elérni a végén. Alapvetően 
fontos, hogy a pácolás folyamán jócskán locsoljuk meg a húsokat olajjal, ha lehet olívával. 
Egyszerű pác lehet a következő: bors, mustár, őrölt köménymag, fokhagyma, száraz 
fehérbor vagy citromlé, csipetnyi chilipor. Sót közvetlen csak a sütés előtt használjunk, 
mert a húst megkeményíti. Ha az indiai fűszerek kedveljük használjunk curry-t, garam 
masala fűszerkeveréket. Abban az esetben, ha az olasz konyha áll közelebb hozzánk, 
akkor használjunk bazsalikomot, oregánot. Számos variációt kipróbálhatunk. A húsok 

mellett kipróbálhatunk zöldségeket, melyeket hasonlóan pácoljunk be, mint a húsokat.

Ha már a sütés folyamatánál tartunk, tudnunk kell, hogy a faszenet legalább 30-40 percig 
hagyjuk "égni", legyen fehéres a parázsa. Így elkerülhetjük a kellemetlen túl füstös ízt, 
illete a grillsütőnk megfelelően átmelegszik. A sütési folyamat általában 20-30 perc, 
persze ez függ a hústól, marhahús esetén számoljunk több időt, mert az nehezebb készül 
el. A fontos az, hogy ne szivárogjon már véres lé a húsból. Grillezett húsok mellé kínáljunk 
friss, szezonális salátát, melynek öntét mi magunk is megálmodhatjuk!

Széchenyi úti Hentesárú Üzlet
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CEGLÉDI ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁRAK:
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.
07.28.  Kígyó Patika  

Reggel u. 2.
07.29.  Felszegi Gyógyszertár 

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

Gyógyszertár 
Kőrösi út 11.

07.31.  Belvárosi Gyógyszertár 
Szabadság tér

08.01.  Gyógyír Gyógyszertár  
Rákóczi út 7.

08.02.  Pingvin Patika  
Múzeum u. 2-4.

ORVO SI  Ü G Y E L E T:
A budapesti irányító központ 
telefonszáma: +3613016969. 
Hétvégén és ünnepnap 
(tárgynapon) a gyermekor-
vosi ügyelet reggel 8 órától 
este 20 óráig működik. 
Cegléd, Kárpáti Aurél u. 
9. A folyamatos, sürgős-
ségi ellátás érdekében, 
ha nincs gyermekorvosi 
ügyelet, akkor továbbra is 
a felnőtt háziorvosi ügyelet 
végzi a betegellátási 
feladatokat (Telefonszám: 
+3613016969; Cegléd, 
Kossuth Ferenc utca 17. ).

V É R A DÁ S
07.25. 13.00-15.00
Crown Kft.
Nagykőrös, Pótaharaszti út 10.

08.01. 08.00-10.30
Toldy Ferenc Kórház
Cegléd, Törteli út 1-3.

08.01. 14.00-16.00
Jászkarajenő Művelődési Ház 
Jászkarajenő, Fő út 57.

Á L L AT O RVO S I 
Ü G Y E L E T
Július 28-29.

Magánügyelet:
Dr. Egedy Zsolt 
Abony, Ceglédi út 10. 
Tel.:  +36 53 360 011,  

+36 20 939 0840
Dr. Baksai Ferenc 
Nagykőrös, Mintakert u. 32. 
Tel.: +36 20 914 1333

Rendelői ügyelet:
Dr. Bús László
Cegléd, Puskaporos u. 17
+36 20 247 9420

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

Mamma Mia – Sose hagyjuk abba!
Tíz évvel azután, hogy a Mamma 
Mia! több mint 600 millió dollár 
bevételt hozott világszerte, 
visszatérünk a varázslatos görög 
szigetre, Kalokairire ebben  
az új musicalben, mely szintén az 
ABBA dalaira épül. A film ide-oda 
ingázik az időben, és megmu-
tatja, hogy a múltbéli kapcso-
latok miképp hatnak a jelenre. 
Így az eredeti szereplőkhöz csat-
lakoznak fiatal énjeik, köztük  
a fiatal Donnát alakító Lily James 
(A legsötétebb óra, Nyomd, Bébi, 
nyomd!, Downton Abbey).
Vetítés:  07.26.–08.01. 

csütörtök–szerda 18.00

További vetítések:
Patkós Irma terem
A hihetetlen család 2.
07.28.–07.29. szombat–vasárnap 13.45 3D
Hotel Transylvania 3. – Szörnyen rémes vakáció
07.26.-08.01. csütörtök-szerda 16.00
A Hangya és a Darázs
07.26.–08.01. csütörtök–szerda 20.15

Huszárik Zoltán terem
Kim Dzsongil bemutatja
07.26.–08.01. csütörtök–szerda 15.45
Nyár
07.26.–08.01. csütörtök–szerda 17.45 
07.28.–07.29. szombat–vasárnap 13.45
Escobar
07.26.–08.01. csütörtök–szerda 20.00

Részletek: www.mozicegled.hu

a rt  m o z i 
n a g y kő r ö s
Hotel Transylvania 3: 

Szörnyen rémes vakáció
A vámpíroknál nincs 
ennivalóbb lény. Mavis, 
Drakula édes kicsi lánya 
például a vérét adná azért, 
hogy a szörnyek nyaral-
tatásáért a szívét is kitevő 
apja ebéd után végre maga 
is alvadhasson egy jót. Így 
azután különleges megle-
petéssel készül: befizeti 
Drakulát egy szörnyen társas 
hajóútra, hogy egy ideig csak 
saját vérfagyasztó boldog-
ságával törődjön. Az indu-
lásnál kiderül, hogy a tervbe egy apró rög került: Drakula régi 
barátai is a családi kirándulás résznek tekintik magukat: Farkas, 
Frankenstein 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 fenntartania az oszlado-
zóban 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, hogya HT3 felnő  
az előző részekhez.
Vetítés:  07.27.—07.29. péntek—vasárnap 15.00

További vetítések:
Férfiak fecskében
07.27.—07.29. péntek—vasárnap 17.00
Sodródás
07.27.—07.29. péntek—vasárnap 19.00

www.facebook.com/korosartmozi/

További részletek és információk: www.dpmsz.hu

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

Műsoron romantikus hangvételű 
kortárs darabok  

Reger, Saint-Saëns, Pikéthy ,  
Kapi-Králik,  

John Rutter,  Jonathan Willcocks 
és Arvo Pärt tollából. 

Nyár esti áhítat 

A belépés díjtalan. 

Sassné Berényi Eszter – szoprán  
és 

Endreffy Attila – orgona 
közös koncertje 

Támogatók: 

2018. július 28. (szombat) 
16 óra 

Ceglédberceli Római 
Katolikus Templom 
(Ceglédbercel, Petőfi S. u. 3.) 
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I N G A T L A N

TÖRTELEN 50 nm-es 2 szobás csa-
ládi ház 700 nm-es telken eladó  
2,2 mFt +36 70 336 8899  

CEGLÉD Budai úti strand mellett 
1150 nm telek 20%-os beépíthe-
tőséggel eladó 2,15 mFt Telefon:  
+36 20 555 1434 

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

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

ABONYBAN központtól 5 perc-
re 100 nm-es 2+ nappalis csalá-
di ház eladó 650 nm telken 8,9 mFt  
+36 70 336 8899 

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

CEGLÉDEN 100 nm 2+ étkezős gáz-
fűtésű családi ház 450 nm telken el-
adó 11.9 mFt +36 70 336 8899 

TÖRTELEN családi ház eladó, ceglé-
di csere érdekel. +36 30 662 6871 

TÖRTELEN, Vágóhíd utcában építé-
si telkek eladóak +36 30 662 6871 

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

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

CEGLÉD belvárosában 4+ nappa-
lis családi ház kis telken eladó 
vagy lakást beszámítok! 19.9 mFt  
+36 70 336 8899 

TEHERMENTES, gyorsan költözhető, 
gázfűtéses, erkélyes, 3 szobás la-
kás, 3. emeleten téglaépítésű négy-
emeletes házban Gubody parknál el-
adó. +36 70 522 8755 

CEGLÉD belvárosában 120 nm 3+ ét-
kező +70 nm lakrésszel eladó vagy 
ingatlant beszámítok! 27.9 mFt  
+36 70 336 8899 

CEGLÉDEN 10 éves 100 nm 3+ nap-
palis családi ház 4000 nm telken el-
adó 21,9 mFt +36 70 336 8899 

CEGLÉDEN 45 nm 1,5 szobás földszin-
ti téglalakás eladó +36 70 336 8899 

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

CEGLÉDEN, Orgona utcában, 750 
nm-es üres építési telek eladó 
990.000.- Ft +36 20 547 2312 

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

CEGLÉDEN, Bodrog utcában, 698 
nm-es parkosított telken, 80 nm-
es 2,5 szobás családi ház eladó  
15.6 mFt. +36 20 547 2312 

CEGLÉDEN Görbe utcában, 360 nm-
es telken, 82 nm-es 2 szobás tég-
la családi ház eladó 14,5 mFt  
+36 20 547 2312 

TISZABURÁN horgásztanya 50 nm 
parasztház eladó. 1,5 szoba, kony-
ha, fürdőszoba, nyitott tornác, pin-
ce, medence, kemence, sütöge-
tő, közművesített. Irányár: 2 mFt  
+36 70 312 5553 

TÖRTELEN betonút mellett 5 hold 
föld akácerdővel, 96 nm-es fürdő-
szobás, jó állapotú házzal, mellék-
épületekkel eladó. +36 70 565 5824

G É P  -  S Z E R S Z Á M

GÉPKÖLCSÖNZÉS! Abonyban építő-
ipari és kerti gépek bérbe adása fo-
lyamatosan bővülő, széles válasz-
tékban. Kizoma-vill Lendvai Zoltán 
e.v. +36 20 217 0527 

16 kalapácsos villanydaráló eladó. 
+36 53 383 372 

V E G Y E S

NAGY körbálás lucerna és lovaskocsi 
eladó +36 20 971 0695 

 ELADÓ bükk  szé l fa ,  has í to t t 
bükk,  akác tűz i fa ,  ker í tés léc . 
(AA5998865)  +36 30 635 7472 

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

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

KALODÁS akác 1x1x1,7 m szálban 
is, vegyes fa 2300 Ft/100 kg, nyár-
fa 1950 Ft/100 kg. AA:6027982,  
+36 30 570 5675 

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

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

AKÁC, tölgy, bükk, éger, kőris szál-
lítással 13000 Ft/m3 (AA6064004) 
+36 30 637 5904  

ÉPÍTÉSI fahulladék kb 5 m3 olcsón 
eladó. Nézze meg! Megegyezünk! 
+36 20 934 3520 

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

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

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

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

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

S Z O L G Á L T A T Á S

 REDŐNYEXPRESS!  Rég iek  jav í -
tása ,  ú jak  kész í tése  garanc i-
áva l ,  gur tn ik  cseré je .  Te le fon :  
+36 30 780 94 90,  +36 70 248 2987 

DUGULÁSELHÁRÍTÁST és vízvezeték 
szerelést vállalok. +36 30 593 2282 

 REDŐNYKÉSZÍTÉS ,  te l j es  körű 
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  á r .  Te le fon :   
+36 20 624 1272 

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

VÁLLALUNK mindenféle kőműves, 
ács munkát, lapostetők, vizes fa-
lak szigetelését festését tapétázá-
sát, kéményjavítást, térkövezést 
aszfalfozást. A-tól Z-ig. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. Hívjon bi-
zalommal.  +36 20 597 5860 

 DUGULÁSELHÁRÍTÁS  SOS-ben , 
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 erő-
vel. +36 70 434 2178 

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

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

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

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

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 
rende lkezésre  á l l .  É rdek lődn i : 
+36 30 333 5086 

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

KÖLTÖZTETÉST,  bútorszál l i tást , 
lomta 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 .  T e l . :  
+36 20 939 0096  

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

TAKARÍTÁST, vasalást vállalok heti 
2-3 alkalommal +36 30 448 1969 

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapé-
tázást, kisebb volumenű munká-
kat is vállalok, rövid határidővel.  
+36 20 288 9178 

 ENERGETIKA I  tanús í tását  vá l la lom 
Ceg léden és  vonzáskörzetében, 
va lamint  Nagykátán és  környé-
kén lévő  épü le teknek.  Röv id  ha-
tár időve l ,  kor rekt  á rakka l .  É rdek-
lődn i  a  pa lko .he lga@gmai l .com 
e-mai l  c ímen vagy  +36-30/485-
9255-ös  te le fonszámon lehet .  

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

 GURTNICSERE,  redőnyök,  szú-
nyoghá lók ,  sza lagfüggönyök, 
harmonika  a j tók ,  te tő tér i  ro le t -
ták  (Ve lux )  beszere lése ,  jav í tá-
sa .  Tóth  Zo l tán  +36 20 468 6441 

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

 F E R E N C R O L Ó !  G u r t n i c s e r é k ! 
R é g i  r o s s z  f a  é s 
m ű a n y a g r e d ő n y ö k  f e l ú j í t á s a , 
k é s z í t é s e .   T e l e f o n s z á m :  
+36 30 676 1989  

EGYSZOBÁS, 2. emeleti ceglédi pa-
nellakás eladó. +36 30 609 5051 

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

 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 busz- és vasútállomáshoz 
közel 1,5 szobás, 4. emeleti, részben 
felújított, igényesen kialakított, fia-
talos lakás nagyrészt bútorozva el-
adó. +36 70 946 0437 

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

KÜLFÖLDI munkavállalóink számá-
ra kiadó albérletet keresünk Ceglé-
den hosszútávra, teljeskörű anyagi 
felelősségvállalással. Telefonszám:  
+36 20 328 9300 

CEGLÉDEN garázs raktárnak kiadó. 
+36 30 465 8479 

ALBÉRLET felújított társasházban 
igényes 1 fő részére kiadó. 70.000 
Ft +36 20 934 3520 

 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 iségekke l  k i -
adó.  Te l . :  +36 70 637 2015 

EGYSZOBÁS összkomfortos albérletet 
keresek Cegléden. +36 30 287 3212 

CEGLÉDI vasútállomásnál bútorozott, 
gázos lakás gyermektelen párnak ki-
adó. +36 30 312 0634 

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

ALBERTIRSÁN családi házat keresek. 
Dánosi út és környéke előnyben!  
+36 70 336 8899 

CEGLÉDEN Befektető csoport pa-
nel- illetve téglalakásokat keres!  
+36 70 336 8899 

CEGLÉDEN keresek jó állapotú, 2-3 
szobás házat 12 mFt-ig. Telefon: 
+36 20 547 2312 

CEGLÉDEN keresek 2 szobás házat, 
kis telken 6 mFt-ig. +36 20 547 2312 

CEGLÉDEN keresek 3 külön nyíló 
szobás házat Várkonyi Iskolához kö-
zel. +36 20 405 8122 

K I A D Ó

 CEGLÉDEN,  Rákócz i  ú t  4  sz 
a l a t t i  ü z l e t h e l y i s é g  k i a d ó . 
Érdeklődni :  +36 30 943 8839 

TÁPIÓSZŐLŐS központjában beren-
dezett fodrászüzlet kiadó Érdeklőd-
ni: +36 20 914 6350 

CEGLÉDEN  földszinti, 86 nm-es, 
4 szobás lakás albérletbe kiadó. 
115.000 Ft/hó +rezsi Érdeklődni: 
+36 30 532 6550 

KIADÓ 2 darab 55 nm-es vadonatúj 
kertes ház. +36 70 386 8413 

MUNKÁSOKNAK szállás kiadó Ceglé-
den. +36 20 522 5171 

GARÁZSOK, tárolóhelyiségek kiadóak 
Cegléden. +36 30 365 4525 

 CEGLÉD,  Mizse i  ú t  34.  szám 
a la t t i  te lephe lyen i rodák,  mű-
he lyek ,  garázsok k iadók.  
Szeged i  Káro ly  Érdek lőd-
n i  te le fonon:  +36 20 932 5215 

A D Á S - V É T E L

HORDÓK, kádak többféle méretben 
eladóak. +36 30 234 6875 

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

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

EGY éves nőstény kecske és 28-as 
női kerékpár eladó. 5 éves ivarta-
lanított kan kutya ingyen elvihető.  
+36 20 804 5879 

J Á R M Ű

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

1990-ES négyütemű, 1.1 Trabant 
combi eladó. Műszakija lejárt. For-
galomból ideiglenesen kivonva  
2018. 11. 15-ig. Üzemképes. Irány-
ár: 50.000 Ft. Gyűjtők előnyben!  
+36 70 312 5553 

SIMSONT-T vásárolok bármilyen ál-
lapotban, újtól az üzemképtelenig. 
Tel.: +36 20 459 5066 
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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!

Burkolás, kőműves- és ács 
munkák, szigetelés, vízvezeték 

szerelés, kerítés építése!

Tel.: 06-30/252-65-43

 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 

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

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

 MASSZÁZS :  f r i ss í tő ,  re laxá ló . 
I z o m f á j d a l m a k  k e z e l é s e . 
Ceg léd ,  Pe tő f i  u tca  Vénusz 
S z é p s é g s z a l o n .  M a j o r o s n é 
Sivók Már ia  +36 70 403 7108 

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

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

PALATETŐ, lapostető szigetelé-
se korszerű anyagokkal, garanci-
ával, referenciákkal. Csatornázás!  
+36 20 949 1867 

Á L L A T

3 db anyabirka, 1 db kos, 2 db bá-
rány sürgősen eladó Telefon:  
+36 30 347 8121 

MARHA felvásárlás (tehén, birka, 
borjú) azonnali készpénzfizetéssel. 
Tel.: +36 20 982 6034 

NAPOS és előnevelt csibe augusztus- 
szeptember hónapra megrendelhe-
tő. Fehér és színes fajtákból. Gali 
Baromfikeltető www.galikelteto.hu  
+36 30 350 5487; +36 53 370 047 

ELŐNEVELT nagytestű puly-
ka kapható. Gali Baromfikeltető   
+36 30 350 5487; +36 53 370 047 

JÉRCÉK, pecsenye kacsák el-
adóak. Cegléd, Vadász utca 3/a.  
+36 70 776 6206 

ELADÓ 3 db magyar tarka üsző 
borjúk 13-15 hónaposak és 10 
db választási malac. Érdeklődni:  
+36 30 820 9020: +36 53 317 793 

HÉT darab választási malac 
Tápiógyörgyén eladó. Telefon: 
+36 20 439 8611 

 T Ö R P E  n y u l a k  e l a d ó a k ! 
Érdeklődni :  +36 30 503 3165 

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

 18  he tes  Te t ra  SL  to jóh ibr id 
j é r c e  e l a d ó :  2 0 0 0  F t / d b .  
+36 20 941 5540 

ELADÓK kitojt tyúkok 400 Ft/darab. 
Cegléd. +36 70 672 5586 

TÁPIÓSZELÉN választási malacok, 
valamint kis- és nagysúlyú hízók el-
adóak. +36 30 266 8575 

M E Z Ő G A Z D A S Á G

TÁPIÓSZELÉN körbálás réti szé-
na és lucerna akciós áron kapható.  
+36 30 266 8575 

É L E T M Ó D - E G É S Z S É G

 ELŐZŐ é le tek  fe l tá rása :  -szo-
rongások o ldása,  -érze lmek fe l -
do lgozása,  - lé lek  és  tes t  har-
monizá lása .  Juta lom Szépség-
sza lon .  Te l . :  +36 20 362 7735 

T Á R S K E R E S É S

167/65/67 éves férfi élettársat ke-
res. Csak komoly kapcsolat érdekel. 
+36 70 272 7957 

RENDEZETTEN élő 173/86/70 éves 
férfi víg kedélyű, zenét kedvelő, kis-
sé molett hölgyet keres 65 éves ko-
rig, aki szimpátia esetén költözni is 
tudna. +36 20 415 2081 

VIDÁM természetű, magas, 52-57 
év közötti férfit keresek, 180/78/52 
éves nő vagyok. +36 30 275 1938 

K Ö S Z Ö N E T E K

 H E L Y E S B Í T É S !  É d e s a n y á m t ó l , 
K o v á c s  K o r n é l n é ,  s z ü l e t e t t 
Be r ta lan  Már tá tó l  augusz tus 
3-án 14 órakor  veszünk búcsút 
a  c e g l é d i  R e f o r m á t u s 
Öregtemetőben.  

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 Í N Á L

TORONYDARU kezeléséhez munka-
társakat keresünk. Kiemelt bére-
zéssel! Főként budapesti építkezé-
sen, de országosan is. Utazást és 
szállást támogatunk! OKJ-s nehéz-
gépkezelői végzettség szükséges. 
Tapasztalat előnyt jelent. Jelent-
kezni: communityteamkft@gmail.
com e-mail címen vagy telefonon:  
+36 30 639 3130 

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

PÁLINKAFŐZŐ üzem cefrézési eljá-
rás végzésére, technológiai beren-
dezések üzemeltetésére  munka-
társat keres Csemői munkavégzés-
sel! Előny:erjesztési ismeret; élelmi-
szeripari, szőlész-borász szakkép-
zettség; B kat. jogosítvány; számító-
gép biztos használata. mezesolga@
gmail.com; +36 20 298 0596  

Műszaki és számítástechnikai isme-
retekkel rendelkező fiatal munkatár-
sat keresünk értékesítési és szere-
lési munkára. Önéletrajzokat: info@
antennaszerviz.com címre kérjük.

 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  

CEGLÉDI Élelmiszer Áruház nyugdíjast 
keres biztonsági feladatok ellátására. 
Jelentkezni: +36 30 938 7780 

 HELYEZKEDJEN e l  a  KNOTT-
Techn ik- f lex  K f t . -né l !  Betan í to t t 
munkára  keresünk CNC forgá-
cso lókat ,  darabo lógép-keze lőket ; 
va lamint  anyagmozgatókat  ta r-
goncavezetésre .  Több,  mint  20 
éve  működő cégünk,  s tab i l  ren-
de lésá l lománnya l ,  hosszú táv-
ra  keres i  munkatársa i t .  Vár-
juk  je lentkezését  te le fonon: 
+36-70/341-7577 és  személye-
sen:  Ceg léd ,  Pest i  ú t  76.  c ímen  

MŰHELYMUNKÁRA interlockozni tudó 
varrónőt keresek Cegléden egy mű-
szakos munkaidőben, pamutáru ké-
szítésére. +36 30 758 5525 

 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 le-
get  és  hosszú távú  munkát  b iz-
tos í tunk.  Érdek lődn i  8-20 órá-
ig  a  +36-70/639-9920 számon.  

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

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

 GYERE és  do lgozz  Ve lünk!  Autó-
ipar i  mul t i  keres  betan í to t t  mun-
kakörbe,  b iz tonság i  öv  össze-
szere lő  ko l légákat  sopronkövesd i 
gyárába,  3  műszakos  munkarend-
be.  A  szá l lás  és  a  be járás  meg-
o ldot t .  K iemelkedő 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 

BOROSTYÁN Otthon tápió-
szentmártoni székhelyére szociá-
lis ápoló-gondozó végzettségű sze-
mélyek jelentkezését várom. Érd.:  
+36 20 294 6754 

 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  mun-
kahe lyére .  Versenyképes f i ze-
tés  mel lé ,  ca fe ter ia- t ,  szá l lás t , 
munkába já rás t ,  bére lő leget  b iz-
tos í tunk.  Érd . :  +36 70 415 9020

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.  

 GYŐRI  fémipar i  par tnerünkhöz  ke-
resünk betan í to t t  munkás,  gép-
lakatos ,  CNC-gépkeze lő ,  autó-
szere lő ,  v i l l anyszere lő  munka-
körbe do lgozókat .  Ami t  b iz to-
s 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

KŐMŰVEST és segédmunkást keresek 
bejelentett állásra. +36 30 502 5971 

 BETANÍTOTT munkakörbe kere-
sünk e lsőd legesen fér f i  mun-
kaerő t  német  i rodaszék gyár tó 
üzembe,  a jka i  és  nosz lop i  mun-
kavégzésse l .  Versenyképes f i ze-
tés  mel lé ,  ca fe ter ia- t ,  szá l lás t , 
munkába já rás t ,  bére lő leget  b iz-
tos í tunk.  Érd . :  +36 70 600 9025 

A Roszík Mihály Evangélikus Álta-
lános Iskola (2730 Albertirsa, Pesti 
út 110. Telefon: 06-53/370-448) fi-
zika, matematika, informatika, rajz, 
technika, angol szakos óraadó ál-
talános iskolai tanárt keres. Az ön-
életrajzokat 2018. július 31-éig vár-
juk a marika.manyi@lutheran.hu  
email címre.  

ÜZLETVEZETŐ helyettes, értékesítő 
munkakörbe kollégát keresek. Sta-
bil háttér, kulturált munkakörnyezet.  
Elvárás: ügyfél centrikusság, ke-
reskedői véna. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: aranyallas2018@
gmail.com  

KŐMŰVESEKET, gipszkartonosokat, 
festőket, segédmunkásokat kere-
sünk hosszú távú munkára. Telefon:  
+36 70 323 1622 

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

 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 l :  +36 30 324 8373;   
+36 70 366 6518 

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

 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 

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

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

PALATETŐ bontás nélkü-
li felújítása színes, mintás, bi-
tumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 
w w w . p a l a t e t o f e l u j i t a s j a v i t a s . h u  
+36 30 229 2206 

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

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

 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  

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

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

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

KÖNYVELŐ, pénzügyi asszisztens 
munkatársat keresek irodai mun-
kára! Feladatok: kontírozás, szám-
lázás, banki tranzakciók rögzítése, 
egyéb adminisztratív feladatok. (Pá-
lyázati anyagok, EKR bejelentések, 
apróbb munkaügyi feladatok stb.) El-
várások: min. középfokú vagy szak-
irányú végzettség, hasonló munka-
körben eltöltött tapasztalat. Mun-
kavégzés: H-P. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: konyveloallas18@
gmail.com  

KŐMŰVEST és segédmunkást keresek 
hosszú távra Albertirsa és környéke. 
Fizetés hetente, megegyezés szerint. 
Érdeklődni: +36 30 792 9016 

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

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

TERMÉKFELELŐS munkakörbe kollé-
gát keresek. Fiatalos csapat, jó mun-
ka körülmények. Átlagon felüli bére-
zés. Munkavégzés: H-P-ig. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal: min-
denablak@gmail.com  

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

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

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

munkatársat!
Feladatok: A bolti csapat irányítása, motiválása; 
értékesítési célok megvalósítása; az üzlet napi

operatív működésének irányítása.
Elvárások: Műszaki érdeklődés; középfokú kereskedelmi 

végzettség; kereskedelemben szerzett vezetői 
tapasztalat, értékesítés orientált vezetési és 

döntéshozatali képesség.
Önéletrajzát az alábbi linkeken tudja beküldeni:

https://karrier.euronics.hu/aktualis-allasajanlataink/34/aruhazvezeto
https://karrier.euronics.hu/aktualis-allasajanlataink/26/aruhazvezeto-helyettes

Áruházvezető és 
áruházvezető helyettes:

AKKU Gyűjtő Kft. irodai adminisztrá-
tor munkatársat keres! Előny: prog-
ramozói ismeret, tapasztalat, an-
gol nyelvtudás, hulladék átvétel-
ben szerzett tapasztalat. Telefon-
szám: +36-70/940-9658 e-mail: 
akkugyujtokft@gmail.com

CEGLÉDI telephelyű cég keres fuvar-
szervező asszisztens munkatársat. 
Elvárások: precíz, pontos munka-
végzés, jó kommunikációs készség, 
problémamegoldó- és szervezőkész-
ség, csapatszellem, Excel, Word kö-
zépszintű gyakorlati ismerete. Előny: 
szállítmányozás, adminisztráció te-
rületén szerzett tapasztalat, angol 
vagy német vagy olasz nyelvismeret. 
Ha szeretnél részese lenni fiatalos, 
lendületes csapatunknak önéletraj-
zodat az alábbi e-mail címre várjuk: 
klaudia.vajda@petratrans.hu  

FODRÁSZOKAT keresünk Ceglédre, 
Szolnokra teljes- és részmunkaidő-
ben. (Akár pár nap vállalással is) Bé-
rezés: 8-12 ezer Ft/nap Jelentkezés: 
expressjaratkft@gmail.com e-ma-
il címen vagy +36-30/951-2421  
Kosztolányi Csaba  

ABONYBA vagyonőrök jelentkezé-
sét várjuk állandó 12 órás, éjsza-
kai munkarendbe, nyugdíjasokra 
is számítunk. További információ a 
+36-30-841-0609-es telefonszámon 
kapható.  

SZABADIDŐ Központ  keres :  -Re-
cepc iós  munkakörbe egy  fő  nő i 
munkatársat ,  egy ik  hét :  hé t-
fő-  szerda-  péntek ,  más ik  hét : 
kedd-  csütör tök .  Minden máso-
d ik  hétvégén dé lu tán i  munka-
rend.  -Takar í tónő i  munkakör-
be egy  fő  nő i  munkatársat ,  dé l -
e lő t t i  munkarend 8-12.  Je lent-
kezn i :  személyesen Ceg léd , 
Mizse i  ú t  34.  +36 20 320 4574

DINAMIKUSAN fejlődő cég budapes-
ti munkahelyekre (Cegléd- Buda-
pest útvonalon) szakképzett festőt, 
kőművest, burkolót, villanyszerelőt, 
gépészt keres azonnali kezdéssel. 
Jó kereseti lehetőség, heti kifizetés-
sel. Bővebb információ és jelentke-
zés az alábbi telefonszámon lehetsé-
ges: +36 70 420 0789 

 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 

ACÉLSZERKEZET festésében jártas 
festőt keresnek Ceglédre. Kereset 
300.000 Ft nettó. +36-70/882-5514 
vagy hegmunka77@gmail.com.  

CEGLÉDI presszóba felszolgálót ke-
resek. Érdeklődni: +36 20 290 3301 

SEGÉDMUNKÁS kollégát keresünk 
részmunkaidőben ceglédi telephe-
lyünkre. Akár nyugdíjas kollégá-
kat is várunk. Feladatok: telephe-
lyen belüli árumozgatás. Elvárá-
sok: minimum 8 általános végzett-
ség. Munkavégzés helye Cegléd. Je-
lentkezés: önéletrajz elküldésével a 
thermotradingkft@gmail.com email 
címre vagy a 06-70-616-6600 tele-
fonszámon  

 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 

NYUGDÍJAS ezermestert keresek ki-
sebb javítási munkákhoz. Jelentkez-
ni levélben "Ezermester" jeligére   

CLEVERJOB Kf t  kecskemét i  vonó-
horoggyár tássa l  fog la lkozó  par t -
nercége részére  munkavá l la ló-
kat  keres .  K iemel t  bérezés ,  céges 
busz jára t  Je lentkezés  fényképes 
öné le t ra jza l  o f f ice@clever job .hu  

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

AZONNALI kezdéssel keresünk női 
és férfi munkaerőt a budapesti 
csokigyárba 8 órás műszakra. Fize-
tés kéthetente. Bejárás biztosított. 
Érdeklődni: +36 70 323 2462 

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

ALBERTIRSÁRA zöldséges boltba el-
adót és árufeltöltőt keresünk. Ér-
deklődni a +36-20/924-9992-es te-
lefonszámon, vagy a Coop mellet-
ti zöldségesben (fényképes önélet-
rajzzal).  

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

ÉPÜLETGÉPÉSZETTEL foglalkozó cég 
keres számítógépes ismeretekkel és 
jogosítvánnyal rendelkező, műszaki 
beállítottságú kollégát Ceglédről és 
környékéről, versenyképes fizetés-
sel. +36 20 299 2169 

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

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

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

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

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

A ZORGE egy gumi- és szilikon terméket gyártó vállalat, 
amely több mint negyven éve tömítésekre és nagy precizitású 
elasztomer alkatrészekre specializálódott. Magyarországi és 
hollandiai gyárainkban terméket gyártunk az európai OEM-
ipar különböző szegmensei számára. 
Nagykőrösi gyárunkban transzfer- és hidegcsatornás 
technikával, présekkel és fröccsgépekkel gyártunk 
gumialkatrészeket.
Kapacitás bővítésére a fröccsöntő üzemünkbe keresünk:

Gépkezelő operátorokat
Feladatok:

- fröccsgép kezelés
- termék leszedés
- termék minőség ellenőrzés

Követelmények:
- 3 műszak vállalása
- Jó egészségi állapot
- Alapfokú iskolai végzettség

Amit nyújtunk:
- Biztos munkahely egy gyorsan növekvő vállalatnál
- Versenyképes fizetés
- Teljesítményarányos prémium
- Munkába járás támogatása

Kérjük, jelentkezését az info.hu@zorge.com címre küldje 
önéletrajzzal, fényképpel és elérhetőségeivel. 
A tárgysorban „operator” tárgyat adja meg.

Telefon: 0653/550-240
További részletek a vállalatunkról: www.zorge.com 

 biztos vállalati háttér,
  vonzó cafetéria csomag,
  egészség-, baleset- és 
életbiztosítás,

  ingyenes utazási lehetőség 
közösségi közlekedési járatokon.

További információ: 
http://www.volanbusz.hu/hu/
tarsasagunkrol/allasajanlatok
A munkavégzés helye:
Ceglédi Járműfenntartó Üzem,
Cegléd, Kőrösi út 93.
Jelentkezési határidő:
2018. július 25.
Kérdéseire válaszol:
Égerházi László üzemvezető,
tel: +36 53 500 010.

Dolgozzon a VOLÁNBUSZ Zrt-nél!
Műszaki adminisztrátor 
pozícióba várjuk 
jelentkezését 
Cegléd térségébe
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Budapest X. kerületében  
lévő építőanyag-gyártó cég 

targoncavezető-
raktáros 

kollégákat keres telephelyére.  
Feltételek:

-  raktározási,  
áruátvételi rutin

-  érvényes targonca- 
vezetői jogosítvány

Bérezés: 
-  órabér (1 műszakos 

munkarend, 7-15 óráig)
- prémium
-  cafetéria  

(próbaidő letelte után)
-  utazási hozzájárulás 

(vidéki lakhely esetén).
Jelentkezni lehet: 

Füzi attila: 06-30-324-8507 
hétfőtől-péntekig 8-15 óráig.

 CEGLÉDRE admin isz t ra t í v ,  és  lé-
tes í tmény üzemel te tés i  fe lada-
tok  e l lá tására  keresünk kö-
zépfokú végzet tségű B kategó-
r iás  jogos í tvánnya l  rende lke-
ző  munkatársat .  Részmunka-
idős ,  vagy  GYES-en lévő  mun-
kavá l la lók  je lentkezését  i s  vár-
juk .  Te le fon :  +36 30 768 1103 

GYŐRI munkahelyre gyártósori mun-
kára férfi, női dolgozók és párok je-
lentkezését is várjuk. Szállás ingye-
nes, utazást térítünk. Érdeklődni: 
+36 20 949 3036 

PÁLINKAFŐZŐ üzem gyümölcsfeldol-
gozásra, kézi palackozásra munka-
társat keres Csemő környéki munka-
végzésre! Előny: hasonló munkakör 
betöltése, gyakorlat; erjesztésben 
való jártasság. mezesolga@gmail.
com +36 20 298 0596  

CEGLÉDI székhelyű Siracusa Kft. 
élelmiszer nagykereskedelmi cég 
hűtőraktárába felvételt hirdet rak-
táros munkakörbe józan életű fér-
fi személyében targoncavezetői jo-
gosítvánnyal, 45 éves korig. Jelent-
kezni lehet fényképes önéletrajzzal a 
siracusa@siracusa.hu email címen, 
vagy postai úton Siracusa Kft. 2700 
Cegléd, Ipari Park 6.  

GYŐRI munkahelyre targoncásokat, 
hegesztőket, lakatosokat felveszünk. 
Szállás ingyenes, utazást térítünk. 
+36 20 949 3036 

TÁPIÓSZELE I  péküzembe szak-
képzet t  vagy  betan í to t t  pé-
ket  keresünk.  +36 70 197 8932 

"C" típusú jogosítvánnyal rendelkező 
sofőrt keresünk albertirsai sertésvá-
góhídra. Jelentkezni a +36-70/336-
06-86-os telefonszámon lehet.  

CEGLÉDI  Shery  é t te rem konyhás 
lányt  keres .  +36 70 387 7508 

PARTNERCÉGÜNK 2 műszakos mun-
karendbe felvételt hirdet! -Operá-
tor, -Betanított gépkezelő munkakör. 
160.000 Ft nettó +15.000 cafeteria. 
Ingyenes buszjáratok /akár szállás-
sal is/. +36 70 882 2105 

 TAKARÍTÓNŐT fe lveszek,  4  mű-
szakos  munkarendbe,  Ceg-
lédre  k iemel t  kereset te l .  Te-
le fonszám:  +36 30 545 4323 

N.V.G.-TRANS Kft. keres gyakorlat-
tal rendelkező nemzetközi gépko-
csivezetőt azonnali kezdéssel. Amit 
tudunk ajánlani: 22 éves stabil cég, 
megbízható állandó jövedelem, fi-
atal állandó szerelvény (gép és pót 
is), minden második hétvége itthon! 
Jelentkezni lehet munkaidőben a  
06-30/935-2949-es telefonszámon.  
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  Nagymúltú állami vállalat,
  kiszámítható jövedelem,
  kedvezményes utazási lehetőség.

Várjuk jelentkezésed, akár C kategóriával is!

Bővebb információ: www.volanbusz.hu/hu/
tarsasagunkrol/allasajanlatok

Önéletrajzodat ide várjuk: allas@volanbusz.hu

Telefon: +36 1 465 5711

Legyen a hobbid a hivatásod!
Jelentkezz hozzánk autóbusz-
vezetőnek!

Volanbusz_Allashirdetes_szuperinfo_79x112_20180711.indd   1 2018. 07. 11.   16:51

Légy részese a jövő logisztikájának!
Ha szeretnéd közelebbről megismerni az  autógyártás 

világát, jelentkezz hozzánk az alábbi munkakörbe:

RaktáRos - szekventáLó
Feladatok:
• Gépjárműalkatrészek komissiózása, szekventálása
•  Megrendelések összekészítése
•  Árukiadási folyamatok ellátása
•  Autóalkatrészek csomagolása, címkézése
•  Részvétel a leltározások elvégzésében

Amit kínálunk:
•  Versenyképes alapbér és ezen felüli juttatások
•  Pontos időben utalt fizetés
•  Cafeteria elemek széles választéka
•   Munkába járás támogatás –  

busszal 86%, autóval 15 Ft/km

A jelentkezéseket a munka@duvenbeck.de  
e-mail címre várjuk.

Kérdése van? Madla Klaudia – 06 30/450-4908

TÖRTEL I  é le lmiszer  bo l tba  gya-
kor la t ta l  rende lkező  e ladó mun-
katársat  keresünk fe lvé te l re .  É r-
dek lődn i  lehet :  +36 30 476 6768 

GLS cserefelépítményes forgózsámo-
lyos szerelvényre éjszakai munka-
végzésre tehergépkocsivezetőt kere-
sek. Érdeklődni, további info az aláb-
bi telefonszámon: +36 30 978 5478 

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

C, E, és GKI-val rendelkező gépko-
csivezetőt keresünk olasz munká-
ra. Hétvége itthon. Telefonszám:  
+36 30 228 7789 

CEGLÉDI  é le lmiszer  csomagoló 
üzembe betan í to t t  munkakörbe, 
egy  műszakos  munkarendbe meg-
b ízható  munkatársat  keresünk. 
Je lentkezés :  +36 20 568 8025 

JÁSZBERÉNYI telephelyre, jó szak-
mai háttérrel rendelkező esztergá-
lyos szakmunkást keresünk egy mű-
szakos munkarendben. Túlórázási 
lehetőség van. +36 30 228 7789 

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

A Horizont Color Kft. szerszám osz-
tályára bolti eladói munkakörbe fér-
fi munkatársat keres. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a Jászbe-
rény, Kossuth Lajos út 48-50. szám 
alatt személyesen (hétfőtől- pénte-
kig 7-15 óra között) vagy elektroni-
kusan a szerszam@horizontcolor.hu 
e-mail címen lehet.  

PIZZASZAKÁCSOT keresünk a  Red 
Devilsbe Csemőbe! Bérezés meg-
egyezés szerint! Érdeklődni:  
+36 20 593 6435 

BUDAPESTRE tapasztalt nyílászá-
ró beépítő munkatársakat kere-
sünk, magas fizetéssel. A pályá-
zatokat e-mailen várjuk az iroda@
ablakbazar.hu címre. Telefonszám: 
+36 30 921 9590 

 MEDITERRÁN pékség táp iósze le i 
min tabo l tba  e ladót  keres .  Te-
le fonszám:  +36 70 197 8932

AKKU Gyűjtő Kft. telephelyére fém-

hulladék átvevő és targoncás ta-

pasztalattal rendelkező raktáros 

munkatársat keres. Telefonszám:  

+36 70 940 9658 

FOLYAMATOS munkalehetőség cso-

magolói munkára Páty (Kalifa) fér-

fi, női dolgozók jelentkezését várjuk. 

800 Ft/óra nettó órabér. Jelentkezni: 

+36 30 978 2905 

TÁPIÓSZENTMÁRTONI  é t te rem-

be,  á l landó,  vagy  beugró  sza-

kácsot  fe lveszünk.  Érdek lődn i :  

+36 30 858 1041,  +36 29 423 403

CEGLÉDI és nagykőrösi telephe-

lyű cég CO valamint AWI hegesztés-

ben jártas hegesztőket és lakatoso-

kat keres azonnali kezdéssel. Hosz-

szú távú bejelentett munkahely! Ér-

deklődni a +36-30/343-9209-es te-

lefonszámon lehet.  

AZONNALI kezdéssel segédmunkást 

keresek. Fizetés (nettó) 1200 Ft/óra 

+36 30 207 1943

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

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:

Ingyenes OKJ-s 
nappalI KépzéseK 
egészségügyi, 

szociális és 
pedagógiai 
területen 

www.kanizsay.sulinet.hu
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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

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

prologis ipari parkba, 

valamint biatorbágyi logisztikai céghez 
minőségellenőröket, targonCavezetőt 

3 műszakos, 8 órás munkarendbe.  

ingyenes céges busszal a bejárás Ceglédről, 
Ceglédbercelről, albertirsáról megoldott.  

Felvételi interjú: 
2018. 08.01., szerda 13.00 óra, Cegléd, 

művelődési Ház, kossuth tér 5/a. 

érd.: 06(70)342-1653

Budapesti  
X. kerületében lévő  

építőanyag gyártó cég 

BETANÍTOTT 
MUNKÁS 
kollégákat keres  

3 területre fizikai munkára                         
(présüzembe,  

betongyártó egységbe  
és kemence üzembe)  

Bérezés: 
órabér + teljesítménybér  

+ műszakpótlékok  
+ cafeteria*  

+ utazási hozzájárulás*  
(vidéki lakhely esetén)

+ lakhatási támogatás*
(törvény által meghatározott 

módon)
Jelentkezni lehet: 

Füzi Attila: 06 30 324 8507  
H-P  8-15 óráig

*(próbaidő letelte után)

Szolnoki partnercégünk 
       részére keresünk 

VarráSban jártaS 
nYUGDÍjaS éS aktÍV MUnkatárSakat  

Munkavégzés helye: Szolnok 

jelentkezni a következő lehetőségek egyikén:
 +36 70 881 0261 • demeny.magdolna@szep-munka.hu 

Feladatok:
-  Ipari varrógépeken üléshuzatok összeállítása
Elvárások:
-  1 műszak vállalása 06.00-14.45.
- Öregségi (rendes) nyugdíjasnak kell lenni
- Előny az ipari varrásban jártasság,  üllőmunka
Amit kínálunk:
-  Alapbér br. 138.000 Ft/hónap
-  Betanulás után ami 3 hónap br. 180.500 Ft/ hó  

+ teljesítmény bér
-  Hosszú távú munkalehetőség, napi 8 órában 5 szünet
-  Szolnok megyéből 31 településről ingyenes 

buszjárat
 -  A buszjárat és menetrend megtekintése  

www.szep-munka.hu

18
06
60
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