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

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

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

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

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

Budapest, Vecsés, Üllő, Gödöllő, Isaszeg, Pécel, Maglód, Ecser, Tápi-
ószentmárton, Tápióbicske, Nagykáta, Szentmártonkáta, Tápiósze cső, 
Sülysáp, Mende, Gyömrő, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, Pilis, Mono-
rierdő, Monor, Dabas, Ócsa.

•   ingyenes targoncavezetői jogosítvány (OKJ-s bizonyítvány) meg-
szerzésének lehetősége.

Tehergépkocsi vezetőként rendelkezz C kategóriás jogosítvánnyal, 
GKI és digitális gépjárművezetői kártyával. E kategóriás jogosítványo-
dat előnyként értékeljük, de az sem gond, ha nem szerezted meg, mi 
beiskolázunk!
A villanyszerelő-karbantartó pozíció betöltéséhez feltétel a villanysze-
relő végzettség megléte.

Amennyiben minimum általános iskolai végzettséggel rendelkezel, 
elmúltál 18 éves és büntetlen előéleted van, legyél Te is kollégánk 

és dolgozz velünk egy családias vállalatnál!

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET, 
RAKTÁRI MUNKÁSOKAT, 

TEHERGÉPKOCSI VEZETŐKET
VILLANYSZERELŐ-KARBANTARTÓKAT

keresünk kiemelkedő kereseti lehetőséggel 
Logisztikai Központunkba Üllőre!

Munkavállalóink a konkrét pozíciótól
és a szükséges feltételek teljesítésétől függően

bruttó 300–550 ezer Ft + pótlékot
is kereshetnek!
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CEGLÉD ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁRAK:
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.
08.03.  Schulek Gyógyszertár  

Kőrösi út 51.
08.04.  PatikaPlusz Gyógyszertár 

Malomtó szél 30. Tesco
08.05.  Tömörkény Gyógyszertár  

Rákóczi út 45-49.
08.06.  Szent Imre Gyógyszertár 

Szent Imre h. u. 22.
08.07.  Kígyó Patika  

Reggel u. 2.
08.08.  Felszegi Gyógyszertár 

Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a.

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, sürgősségi 
ellátás érdekében, ha nincs 
gyermekorvosi ügyelet, 
akkor továbbra is a felnőtt 
háziorvosi ügyelet végzi a 
betegellátási feladatokat.
+3613016969; Cegléd, 
Kossuth Ferenc utca 17. ).

V É R A DÁ S
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.

08.08. 09.00-11.00
Művelődési Ház
Tápiógyörgye, 
Deák Ferenc út 2-4.

Á L L AT O RVO S I 
Ü G Y E L E T
Augusztus 4-5.
Magánügyelet:

Dr. Ádám Tamás
Albertirsa, Dánosi út 7.
Tel.:  +36 53 370 783,  

+36 30 942 8707

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

+36 20 978 2740

Rendelői ügyelet:
Dr. Ádám Tamás
Albertirsa, Dánosi út 7.
Tel.:  +36 53 370 783,  

+36 30 942 8707

EGÉSZSÉGFILMAJÁNLÓ
C e g l é d i  G e o r g e  Pa l  M o z i

Barátom, Róbert Gida
A Disney szívmelengető élőszereplős 
kalandjából kiderül, hogy a kisfiúnak, 
aki számos meghökkentő kalandnak 
volt részese a Százholdas Pagonyban 
eleven és imádnivaló plüssállatai 
társaságában, felnőttként kisiklott az 
élete. Gyerekkori barátai ezért most 
megelevenednek és Róbert Gida segít-
ségére sietnek, emlékeztetvén őt, hogy 
a szerető és játékos fiúcska még mindig 
ott lakozik benne.
Vetítés:  
08.02-08.08. csüt. - szerda 16.00

További vetítések:
Patkós Irma terem
Hangya és a Darázs
08.02.-08.08. csütörtök - szerda 18.15
A hihetetlen család 2. 3D
08.04.-08.05. szombat - vasárnap 13.45

Huszárik Zoltán terem
Ahol a gonosz lakik
08.02.–08.08. csütörtök – szerda 19.45
Három sztár berlinben: Anna Nyetrebko, Jonas Kaufmann, 
Erwin Schrott, Waldbühne 2011
08.02.-08.08. csütörtök - szerda 17.30
Sodródás
08.04.-08.05. szombat - vasárnap 14.00

Részletek: www.mozicegled.hu

A rt  M o z i  Na g y kő r ö s
Escobar

1983-ban Virginia Vallejo, a szépsé-
géről is híres médiaszereplő, akinek 
kegyeiért milliomosok versengnek, 
megismeri Pablo Escobart. Négy évig 
tartó románcuk egy olyan világba 
enged bepillantást, amelyet a kábító-
szer, a korrupció, erőszakos hatalmi 
harcok és páratlan gazdagság ural.  
A borzalmas és szenvedélyes 
szerelmi történet korunk egyik 
legsötétebb bűnöző elméjének 
fejlődéstörténete is egyben. 
A legendás drogbáró elké-
pesztő kegyetlenséggel építi 
birodalmát, amelyet nemcsak 
az illegális üzleti világhoz fűznek erős szálak,  
de természetesen a politikához is. 
Vetítés:  08.04.-08.05. szombat - vasárnap 19.00

További vetítések:
A Hihetetlen család 2. 
08.04.-08.05. szombat - vasárnap 15.00 
Ízlés szerint fűszerezve
08.04.-08.05. szombat - vasárnap 17.00 

www.facebook.com/korosartmozi/

A b o n y
Augusztus 4. Mikes-tó
IV. Tó party és Abonyi Tarka Borjú főzőverseny
 08.00 Abonyi tarka Borjú Főzőverseny

 14.00 Főzőverseny eredményhirdetése 
 15.20  Széltolók  

gyerekkoncertje
 16.15 Melody Band
 16.50 Bihari Ifjúsági Stúdió
 17.15 Polgárőr bemutató
 18.10 Sunset Limited
 18.45  Tibi Atya miséje  

(Előadást tart:  
Tóth Máté,  
a Humbák Művek 
brand ügyvezetője)

 19.45 Sztárvendégek: Krisz Rudolf, Wolf Kati
 21.15 Lézer show
 21.50 Kontroll zenekar
 22.45 Retro Disco – Sztárvendége Raul
Egyéb programok:
	 •	Készíts	szelfit	a	Tó	Partyn	és	nyerj	vele!
	 •		Délután	városnéző	kisvasút,	gyermeksátor,	

lufihajtogatás, arcfestés, vásár, étel-ital árusok, 
kézművesek,	bemutatók	várják	az	érdeklődőket!

	 •		A	rendezvényt	vízi	lampionok	fogják	emlékezete-
sebbé tenni, amit névvel és életkorral ellátva  
július	31-ig	várunk	a	Kultúra	Házába!

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A belépés díjtalan!

C e g l é d
Augusztus 3. 18.00
YES Nemzetközi Ifjúsági kórus koncert

Helyszín: Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola Eötvös 
téri épületének udvarán

Na g y kő r ö s
Augusztus 1. 17.00
Geo Junior

"A végtelen homoktengerek működése: hogyan születnek 
a sivatagok?" címmel: Oláh Róbert geográfus-történész 
előadássorozata általános iskolásoknak.
A	belépés	ingyenes!

Augusztus 8. 10.00 – 12.00
Cimbora szerda

Szünidei Kézműves Játszóház, a gyermekkönyvtárban
(helyszín: 2750 Nagykőrös, Jókai út 10.).  
Részvételi díj: 250 Ft/fő/nap. Tel.: 53/351-849

További részletek és információk: www.dpmsz.hu

KULTÚRA, PROGRAMOK

Podmaniczky-díjat vehetett át Diósi Pál életműdíjas 
épületszobrász-restaurátor. Nevéhez kötődik a ceglédi 
katolikus templom előtti kereszt, a Református Templom 
egyik tornyának restaurálása és a pókbangó szobor is.

Szombathelyen rendezték a Város- és Faluvédők Szövet-
sége 37. Országos Találkozóját és Szakmai Konferenciáját. 
2018. július 13-án este zárult, a hagyományokhoz híven kiosz-
tották a Podmaniczky-díjakat, idén összesen tizenhetet. A díja-
zottak között van Diósi Pál életműdíjas épületszobrász-resta-
urátor is. Nevéhez köthető Cegléden a Református Templom 
egyik tornyának a restaurálása, valamint a Városháza aulájában 
található pókbangó szobor is, amit fiával Árpáddal ingyen, a 
város iránti szeretetből készítettek el. A szobor Cegléd védett 
orchideáját mintázza. Nem csak a városban láthatók munkái, 
egyebek mellett dolgozott a Festetics kastélyon, a Szent 
István Bazilikán, a pécsi székesegyházon, a szegedi dómon, 
Berlinben, valamint Bécsben. 2016-ban az államalapítás 
ünnepén a Magyar Restaurátor Kamara Életműdíjjal jutalmazta. 
Most pedig a Podmaniczky-díjat is átvehette, amelyet a Város- 
és Faluvédők szövetsége 1982 óta mindazon magánszemé-
lyeknek és közösségeknek ad át, akik a legtöbbet tették épített 
és természeti környezetünk, kulturális örökségünk értékeinek 
megismertetése, védelme érdekében.

Forrás: ctv.hu

ELISMERÉS DIÓSI PÁLNAK

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
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ORSZÁG FÁJA VERSENY 
- döntőben a ceglédberceli amerikai kőris
Magyarországon 2010. óta rendezik meg az Év Fája 
versenyt, melynek első helyezettje indulhat az Európai Év 
Fája szavazáson.

Az Év Fája versenybe bárki nevezhet egy számára kedves fát 
egy történet és néhány fotó kíséretében. A nevezett fák közül 
a zsűri választja ki a döntősöket, a jelölések számától és jelle-
gétől függően minden évben 12-15 fát. A kiválasztott fák 
vesznek részt a nyilvános döntőben, melyben legtöbb közön-
ségszavazatot kapó fa nyeri az Év Fája címet.

Idén tavasszal éltünk a lehetőséggel, és a Pesti út fölé hajló 
amerikai kőrist beneveztük az Év Fája Magyarország 2018. 
versenyre. A fa a falu és az áthaladók tetszése mellett, elnyerte 
a zsűri támogatását is. A szakmai bizottság beválasztotta a 
ceglédberceli fát az idei döntős mezőnybe. Az Év Fája Magyar-
ország 2018. verseny július 9-től indult, és hat héten át tart. 
A nyertesekre a díjátadón derül fény, amelyre általában  
a szavazás lezárultát követő egy hónapban kerül sor. A döntős 
fákra való szavazás módja: az év fája verseny oldalán a fa képe 
alá kell beírni a szavazó e-mail címét, rákattintani, hogy "Ez a 
történet és a fa legyen a nyertes". Ezután a szavazatot érvé-
nyesíteni kell. Ennek módja, hogy a szavazó belép az e-mail 
fiókjába, ahová kap egy levelet egy aktiváló linkkel. Erre kell 
kattintani, és máris megtörtént a szavazás. Egy e-mail címről 
egy érvényes szavazatot lehet leadni. Az eldobható, egyszer 
használatos e-mail címekről érkező szavazatokat a vetélkedés 
tisztaságának megőrzése érdekében megsemmisítik.

Kérünk mindenkit, hogy kísérje figyelemmel az Év Fája 
Magyarország versenyt, és szavazatával támogassa  
a	ceglédberceli	fa,	az	élni	akaró	amerikai	kőris	sikerét!	Kérjük,	
hogy segítsenek a szavazási kampány szervezésében a 
Facebookon,	vagy	bármilyen	más	ötletes	módon!	Várjuk	ötle-
teiket	 és	 javaslataikat	 az	 evfaja@cegledbercelph.hu	 címre!	 
A versenyről folyamatos tájékoztatást adunk a Ceglédbercel 
Mobiltelefonos Applikáción.

Forrás: www.cegledbercel.hu
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Kétbetűsek: AD, ÁT, ER, ÉS, GA, II, IK, 
IS, JA, ME, MÖ, ÖK, RÓ, TA, TI, TS
Hárombetűsek: EDE, ENA, ERE, ETA, 
HÉT, IDÖ, KÖB, KSÉ, LDE, LEK, MAN, 
NEÓ, TOR, TRÉ, VAN
Négybetűsek: ERRE, KÁLÍ, KIES, 
LEON, SZÓT, UTAT, UTÁL
Ötbetűsek: ASTOR, ETÁZS, ITATÓ, 
KÉSES, KÖRÖZ, MATEK, NIMFA, 
ÖTÖST, TAGJA, TEGEZ, ZERGE 
Hatbetűsek: BEADNÁ, BITANG, 
GÁTOLÓ, IDIÓTA, KLASSZ, TAKARÓ, TEMETI
Hétbetűsek: 
AJÁNDÉK, ÁTLAGOS, KURKUMA
Nyolcbetűsek: ERZSÉBET, HETEKBEN, 
HOMOKOZÓ, KITERÍTI, NADRÁGOK
Kilencbetűsek: HOZOMÁNYA, 
KÁRTYÁVAL, TÁRSASÁGI
Tízbetűsek: FIATALOSAN,
FIZETHETSZ, IGYEKEZETE
Tizenegybetűsek: DIVATOSABBÁ,
TANÉVKEZDÉS, UTALVÁNNYAL, 
UTALVÁNYUNK

Kedves Olvasóink!

Helyezze el a felsorolt szavakat az ábrában, majd a kimaradó 9 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 törhetik 
a fejüket. Megfejtéseket névvel címmel ellátva: a Dél-Pest Megyei Szuperinfó, 
2700 Cegléd, Múzeum u. 3. címre vagy az info@dpmsz.hu e-mail címre várjuk. 
A helyes megfejtések beérkezési határideje: 2018. augusztus 9.  
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Nyári klíma akció!
Klíma töltés 10.160 Ft.
Ne legyen gond a nagy 

melegben, ellenőriztesse 
időben klímája működését. 

Klíma tisztítás 4572 Ft, 
a kórokozóktól mentes, 

hűs utastérért.
Postaautó Duna Zrt. 

2700 Cegléd, Külső-Kátai út 94. 
53/314-205

S Z O L G Á L T A T Á S

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

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

MEGDŐLT, veszélyes fák, tu-
ják, bokrok kivágása,  elszállí-
tása. Kúpolást, tetőcserét, -javí-
tást vállalok. +36 70 316 2909;  
+36 20 254 0322 

 REDŐNYSZERVÍZ !  Ú j  fa  és  mű-
anyag redőnyök kész í tése ,  ja-
v í tása .  Gur tn ik  cseré je .  +36 30 
780 9490;  +36 70 248 2987  

AUTOMATA mosógép, mosó-
gép, mosogatógép, porszívó, 
háztartásigép, vérnyomásmérő, 
kempingbútor, esernyő, táska, sá-
tor, dzseki, cipzárjavítás Cegléd, 
Perc u. 3. Telefon: +36 53 317 307; 
+36 53 311 105 

 KERTÉPÍTÉST,  ker t rendezést , 
sövény  és  fűny í rás t ,  gyepsze l -
lőz te tés t  vá l la lok .  Szakem-
ber .  Te le fon :  +36 20 926 2032 

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

 F A  é s  m ű a n y a g  r e d ő n y ö k 
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 , 
harmonikaaj tó ,  szalag függöny, 
re luxa,  fa  és  műanyag a j tók, 
ablak beépí tése.  Molnár  Gábor . 
Te lefonszám:  +36 70 366 6518; 
+36 30 324 8373 

KATONATELEPEN keresztyén szel-
lemiségű, újonnan nyíló gondozó 
házba idősek, illetve gondozásra 
szoruló betegek ápolását korláto-
zott létszámban vállaljuk. Érdek-
lődni: +36 70 407 2649 

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

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

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 l  kezés re  á l l .  Te le fon : 
+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 

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

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, 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 
92 55-ös  te le fonszámon lehet .  

AUTOMATA mosógépek javítását 
vállalom, akár hétvégén is. Tel.:  
+36 20 401 9363 

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás 
nélkül 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 

TETŐFELÚJÍTÁS, kőműves munka, 
belső burkolás, falszigetelés in-
jektálással. +36 70 350 5818 

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

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

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

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

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

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

REDŐNY Doktor! Redőnyök javí-
tása, újak készítése, garanciával. 
Hétvégén is. +36 20 299 2233; 
+36 70 287 7851 

 MASSZÁZS:  f r iss í tő ,  re laxáló . 
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 

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

REDŐNYMESTER! Redőnyök, relu-
xák, szúnyoghálók javítása, készí-
tése. Gurtnizsinórok cseréje jó mi-
nőségben, reális áron, garanciá-
val! +36 70 354 0351  
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ITTHON VAGYOK
Ingatlanközvetítő Iroda

Nyitási kedvezmény! 
Csak nálunk! ÁFA-MENTES munkadíj! 
Bugár Zsanett +36 20 547 2312

Cegléd, Kőrösi út 5.

Új!
Hálás szívvel 

mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Dajka Balázsné 
temetésén részt vettek, 

sírjára koszorút helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a szociális 

otthon dolgozóinak
áldozatkész munkájukért.

     A gyászoló család

             Mély fájdalommal 
  tudatjuk, hogy 

Németh Zoltánné 
szül.: Turza Erzsébet

65 éves korában, 
hosszú szenvedés után, 
július 19-én elhunyt.

Temetéséről információt 
nem kaptunk.

Gyászoló testvérei

CEGLÉDEN vagy környékén csa-
ládi házat keresek 24,5 mFt-ig.  
+36 70 454 5341 

CEGLÉDEN keresek 2 szobás há-
zat, kis telken 6 mFt-ig. Telefon: 
+36 20 547 2312 

CEGLÉDEN keresek jó állapo-
tú, 2-3 szobás házat 12 mFt-ig.  
+36 20 547 2312 

K I A D Ó

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

IKERGARÁZS a Szent Imre her-
ceg utcában kiadó, 40.000 Ft/hó  
+36 20 934 3520 

GARÁZS kiadó a Dugovics utcában 
+36 20 200 4116 

EGYSZOBÁS összkomfortos albér-
letet keresek Cegléden. Telefon: 
+36 30 227 3212 

TÁPIÓSZŐLŐS központjában be-
rendezett fodrászüzlet kiadó  
+36 20 914 6350 

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

500 m2-es csarnok téglafalú, fűt-
hető, targoncával járható, nagy 
belmagasságú, irodával olcsón, 
Nagykőrösön főút mellett kiadó. 
+36 30 945 5510 

ALBÉRLET felújított lakásban  
1  fő részére kiadó, kocsibeállással. 
65.000 Ft +36 20 934 3520 

GARÁZS Teleki utcában kiadó. 
18.000 Ft +36 20 934 3520 

A D Á S - V É T E L

PEUGEOT 306-ra és Suzuki Swiftre 
való első szélvédők, satupad el-
adóak. +36 30 275 8699 

CEFRE meggy es szilva, kitűnő mi-
nőség, termelői áron! Folyamato-
san kapható Nyáregyházán a 405-
ös út dánszentmiklósi leágazásá-
nál található raktárban. Ugyanott 
100%-os gyümölcslé nagy válasz-
tékban. 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 

FAGYASZTÓ, hűtő, lemez kandal-
ló, talajfúró, teakályha eladó. Te-
lefonszám: +36 20 230 1465 

BULDOGOK, babakocsik, robogók, 
koloniálok, mosógépek, szárító-
gépek, gáztűzhelyek,fűnyírók, sö-
vénynyírók, autógumik, ülőgarni-
túrák, fagyasztó, ágaprítók, go-
kart, kerékpárok, kerékpárszállí-
tó. +36 20 281 3510 

500 kg-os és 200 kg-os vasmázsa 
eladó. +36 20 345 9687

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

CEGLÉD belvárosában 120 nm 
3+ étkező +70 nm lakrésszel el-
adó vagy ingatlant beszámítok!  
27.9 mFt +36 70 336 8899 

CEGLÉDEN 10 éves 100 nm 3+ 
nappalis családi ház 4000 nm tel-
ken eladó 21,9 mFt. Telefonszám: 
+36 70 336 8899 

CEGLÉDEN 45 nm 1,5 szobás föld-
szinti téglalakás eladó. Telefon-
szám: +36 70 336 8899 

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

ZANUSSI 300 literes kombinált 
hűtő- fagyasztószekrény eladó. 
+36 30 508 4723 

ELADÓ dió, kézikocsi, kapuszárny, 
kétütemű Wartburg bontott alkat-
rész, villanyrezsó, 1300-as 4-üte-
mű Wartburg, sarokkanapé, hinta-
ágy, szöllőprés +36 30 286 0713 

ÚJ Kömmerling 80x120 cm-es bu-
kó-nyíló műanyag ablak kedvez-
ménnyel, 200 literes Hajdú bojler, 
Csepel férfi kerékpár, 50 cm3 két-
ütemű robogó kitűnő állapotban 
eladó. +36 20 946 0473 

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

G É P  -  S Z E R S Z Á M

GÉPKÖLCSÖNZÉS! Abonyban épí-
tőipari és kerti gépek bérbe adá-
sa folyamatosan bővülő, széles 
választékban. Kizoma-vill Lendvai 
Zoltán e.v. +36 20 217 0527 

FAIPARI gépek eladók (vas-
tagsági, marógép, egyengető, 
hosszlyukfúró) +36 70 632 8981 

BETONKEVERŐ (új 150-250l) ipa-
ri gép, több év garanciával eladó 
+36 20 627 0738 

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) Telefonszám:  
+36 30 576 7261  

NYÁRFA 2000 Ft/100 kg, vegyes 
fa: 2400 Ft/100 kg. AA:6027982, 
+36 30 570 5675 

CEGLÉDEN a Hunyadi utcában 821 
nm-es telken 2 szobás 80 nm-es 
családi ház eladó. 67%-os 
beépíthetőségű, alkalmas társas-
ház építésére is. Infrastruktúrája 
kiváló. Érd.: +36 20 591 8101 

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

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

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 

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

ALBERTIRSÁN családi házat kere-
sek. Dánosi út és környéke előny-
ben! +36 70 336 8899 

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

CEGLÉDEN egyszobás 33 nm  
4. emeleti panellakás eladó.  
+36 30 305 7022 

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

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

I N G A T L A N

200 négyszögöl építési telek eladó 
Cegléden. +36 30 739 6702 

TISZAJENŐN tanya ELADÓ! 3564 
m2 területtel jó állapotban lévő, 
villannyal, fürdőszobával, 2 szo-
bával felújítva, közel a Tiszához! 
Iá.: 2 MFt. Érd.: +36 20 520 1321 

TÖRTELEN 50 nm-es 2 szobás 
családi ház 700 nm-es telken el-
adó 2,2 mFt +36 70 336 8899  

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

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

ABONYBAN központtól 5 percre 
100 nm-es 2+ nappalis családi 
ház eladó 650 nm telken 8,9 mFt 
+36 70 336 8899 

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

CEGLÉD központjában, frekventált 
helyen 556 nm-es dupla sarok tel-
ken ház eladó. Kitűnő telek tár-
sasház építésére. Felújítása is le-
hetséges. Érd.: +36 20 591 8101 

ELADÓ tulajdonostól Cegléd vá-
rosközpontjában, a Szabadság té-
ren, az Avantgarde udvarban egy 
16 nm-es, két helyiségből álló, 
bejáratott üzlethelyiség. Érd:  
+36 30 261 0086 

CEGLÉDEN 100 nm 2+ étkezős 
gázfűtésű családi ház 450 nm tel-
ken eladó 11.9 mFt. Telefonszám: 
+36 70 336 8899 

CEGLÉDEN 2,5 szobás erkélyes 
62 nm felújított panellakás eladó  
+36 70 336 8899 
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 ELADÓ bükk szél fa ,  hasí tot t 
bükk,  akác tűz i fa ,  ker í tés léc. 
(AA5998865)  +36 30 635 7472 

NYÁRFA, tölgy, vastag akác, akác-
szél tűzifa eladó. (AA6003762) 
+36 70 578 3717 

SZÁRAZ nyárfaszél eladó. 
(AA6003762) +36 70 578 3717 

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

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

EGY épületre való használt fa-
anyag tűzifa áron csak egyben el-
adó. +36 30 458 3161 

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépe-
ket.  +36 70 624 5475 

EGYEDÜLÁLLÓ idős személy, vagy 
házaspár gondozását vállalom. 
Telefon: +36 30 570 9422 

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

 VASTAG akác 3600 Ft/100 kg, 
tö lgy ,  bükk 3400 Ft/100 kg, 
vékony akác 3000 Ft/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 lefonszám: 
+36 30 307 0147 

Á L L A T

KITOJT tyúkok eladóak Nyársapá-
ton. +36 30 369 1674 

NAPOS és előnevelt csibe augusz-
tus- szeptember hónapra meg-
rendelhető. Fehér és színes faj-
tákból. Gali Baromfikeltető www.
galikelteto.hu  +36 30 350 5487; 
+36 53 370 047 

TYÚK- kacsa- naposcsibe -kakas 
egész évben jegyezhető. Legjobb 
ár, garancia, ingyenes kiszállítás. 
+36 70 941 4151 

ELŐNEVELT nagytestű pulyka kap-
ható. Gali Baromfikeltető Tel.: 
+36 30 350 5487; +36 53 370 047

KISMACSKÁK ingyen elvihetők. 
+36 70 594 2818 

26 hetes, vörös tojójérce 2 kg in-
gyenes szállítással 1200 Ft/db. 
+36 20 998 7715 

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

 18  hetes Tetra  SL to jóhibr id 
jérce e ladó:  2000 Ft/db.  Te l . : 
+36 20 941 5540 

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

TOJÓTYÚK 11 hónapos, szép tol-
las, extra tojáshozammal, ingye-
nes szállítással rendelhető, 599 
Ft/db. áron: Tel.: +36 70 240 1331 

M E Z Ő G A Z D A S Á G

CEGLÉDEN 3 hektár terület eladó. 
+36 20 262 0805 

SZAMÓCA palánta eladó. Telefon: 
+36 20 502 6229 

T Á R S K E R E S É S

165/63/52 éves józan életű, nem 
dohányzó férfi vagyok. Olyan höl-
gyet keresek élettársi kapcsolat-
ra aki hozzám költözne. Telefon:  
+36 70 556 5855 

O K T A T Á S

 OKJ-S Da jkatanfo lyam és  Peda-
góg ia i  és  csa ládseg í tő  assz isz-
tens ,  Gyógypedagóg ia i  assz isz-
tens  képzés  indu l  szeptem-
ber  e le jén  Kecskeméten,  ó rák 
szombatonként ,  k ido lgozot t 
tananyagga l  rész le t f i ze tés i  le-
hetőségge l .  +36 30 287 4808 

Á L L Á S T  K Í N Á L

ALBERTIRSAI  p izzer ia  jo-
gos í tvánnya l ,  he ly ismeret-
te l  rende lkező  munkatár-
sat  keres  +36 30 521 2447 

SEGÉDMUNKÁS kollégát keresünk 
RÉSZMUNKAIDŐBEN ceglédi te-
lephelyünkre reggeli pakoláshoz. 
Akár nyugdíjas kollégákat is vá-
runk. Feladatok: Telephelyen be-
lüli árumozgatás. Elvárások: Mi-
nimum 8 általános végzettség. 
Munkavégzés helye Cegléd. Je-
lentkezés: önéletrajz elküldésével 
a thermotradingkft@gmail.com 
email címre vagy a +36-70/610-
5351 telefonszámon. Fizetés napi 
elszámolással magas órabérrel.  

TORONYDARU kezeléséhez mun-
katársakat keresünk. Kiemelt bé-
rezéssel! Főként budapesti építke-
zésen, de országosan is. Utazást 
és szállást támogatunk! OKJ-s ne-
hézgépkezelői végzettség szük-
séges. Tapasztalat előnyt jelent. 
Jelentkezni: communityteamkft@
gmail.com e-mail címen vagy te-
lefonon: +36 30 639 3130 

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

KOLLÉGÁT keresünk festőműhely-
be! Munkavégzés H-P-ig, egymű-
szakos munkarendben. Előny: fes-
tő-, vagy hasonló tapasztalat. Je-
lentkezés: +36 20 298 0596 

 GYŐRI  fémipar i  par tnerünkhöz 
keresünk betan í to t t  munkás, 
gép lakatos ,  CNC-gépkeze lő , 
autószere lő ,  v i l l anyszere-
lő  munkakörbe do lgozókat . 
Ami t  b iz tos í tunk:  versenyké-
pes  f i ze tés ,  ca fe ter ia ,  szá l -
lás ,  munkába já rás ,  haza-
utazás i  támogatás ,  bére lő-
leg .  Érd . :  +36 70 415 9021 

CEGLÉD környéki bentlakásos in-
tézmény szociális végzettség-
gel rendelkező munkatársat ke-
res. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal, a fizetési igény meg-
jelölésével az alábbi címen lehet: 
szocmunka.23@gmail.com  

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

 PÉNZTÁROSI  gyakor la t ta l  ren-
de lkező  munkatársat  keresünk 
Ceg léd  Összekötő  ú t i  Spar  Par t -
ner  üz le tünkbe.  Öné le t ra jzokat 
vár juk :  in fo@haza imarket .hu  

HENTESEKET és segédmunká-
sokat keresünk albertirsai ser-
tésvágóhídra. Jelentkezni a  
+36-70/336-06-86-os telefonszá-
mon lehet.  

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

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 

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 lású 
e l a d ó k a t  k e r e s ü n k . 
Je lentkezn i  lehet  te le fonon:  
+ 3 6 - 7 0 / 3 6 1 - 9 9 0 7 .  C e g l é d i 
é j je l-nappal i  üz letbe é jszakás 
e ladót  keresünk.  Je lentkezni : 
tothkaroly@icloud.com 

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

KŐMŰVESEKET, gipszkartonoso-
kat, festőket, segédmunkásokat 
keresünk hosszú távú munkára. 
+36 70 323 1622 

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

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

ALBERTIRSÁRA zöldséges boltba 
eladót és árufeltöltőt keresünk. 
Érdeklődni a +36-20/924-9992-
es telefonszámon, vagy a Coop 
melletti zöldségesben (fényképes 
önéletrajzzal).  

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

BOROSTYÁN Otthon 
tápiószentmártoni székhelyére 
szociális ápoló-gondozó végzett-
ségű személyek jelentkezzenek. 
+36 20 294 6754 

 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 légá-
kat  sopronkövesd i  gyárá-
ba,  3  műszakos  munkarendbe. 
A  szá l lás  és  a  be járás  mego l-
dot 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 

É L E L M I S Z E R  Á r u h á z u n k b a 
h e n t e s  m u n k a t á r s a t 
fe lveszünk.  Je lentkezni  lehet :  
+36 30 425 9768 

FODRÁSZOKAT keresünk Cegléd-
re, Szolnokra teljes és részmun-
kaidőben. (Akár pár nap vállalás-
sal is) Bérezés: 8-12 ezer Ft/nap 
Jelentkezés: expressjaratkft@
gmail.com e-mail címen vagy 
telefonon: +36-30/951-2421  
Kosztolányi Csaba  

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

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  munkavégzés-
se l .  Versenyképes f i ze tés  mel-
lé ,  ca fe ter ia- t ,  szá l lás t ,  mun-
kába já rás t ,  bére lő leget  b iz to-
s í tunk.  Érd . :  +36 70 600 9025 

"B" kategóriás jogosítvánnyal nyí-
lászáró beépítéshez munkatársat 
keresünk. Betanulás lehetséges. 
Ablak 24 kft +36 30 473 3630

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

KECSKEMÉTI áruszállító cég keres 
sofőröket EU-ban történő munka-
végzésre nemzetközi gyakorlattal, 
B kategóriás jogosítvánnyal fur-
gonra. Bérezés: km-, hétvégi pénz, 
üzemanyag megtakarítás. Minimum 
nettó 270.000 Ft/hó. Jelentkezni a 
+36-70/418-1430-as telefonszá-
mon, illetve a bito@bitointertrans.
hu e-mail címen lehet.  

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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Jól fizető, hosszú távú munkalehetőségre vágyik egy szuper csapatban Budapesten?

Jöjjön MOST AUTÓBUSZVEZETŐNEK és tegyen szert versenyképes jövedelemre!

Vidéki kollégáknak ingyenes SZÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Várjuk jelentkezését azonnali kezdéssel, amennyiben rendelkezik
„D” kategóriás jogosítvánnyal, PAV engedéllyel és GKI kártyával.

Nincs meg a „D” kategóriás jogosítványa, de érdekli egy INGYENES, munka mellett is 
végezhető Autóbuszvezető képzés, álláslehetőséggel? Ne habozzon hívjon, amennyiben 

lételeme a vezetés, betöltötte 21. életévét, rendelkezik minimum 2 éves 
„B” vagy „C” kategóriás jogosítvánnyal.

Jelentkezés és bővebb információ: +36 20 329 9522 vagy fekete.nikolett@pannonjob.hu

PANNONJOB

Neves partnercégünk a                               megbízásából keresünk kollégákat!

STABIL, JÓL FIZETŐ ÁLLÁSRA VÁGYIK?
Dolgozzon Ön is a MERCEDES-BENZ

MANUFACTURING HUNGARY KFT.*-nél! 

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ
pozícióba!

AMIT KÍNÁLUNK:
• KIEMELKEDŐ BÉREZÉS
• CAFETERIA
• CÉLPRÉMIUM
• TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ
• MŰSZAKHOZ IGAZODÓ BUSZJÁRAT VAGY BEJÁRÁS TÁMOGATÁS
• KEDVEZMÉNYES MELEG ÉTKEZÉS HOZZÁJÁRULÁS
• 13. HAVI FIZETÉS

Bővebb információ és jelentkezés:
+36 20 505 0216 DUDÁS KATA - Munkavállalási tanácsadó

dudas.kata@work-force.hu
Munkaerő-kölcsönzési nyilvántartási szám: BPM/01/3621-4/2015
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-72575/2014

*A jelen hirdetés alapján munkaerő-kölcsönzés céljából a Work Force Kft., mint munkáltató és a 
jelentkező, mint munkavállaló között jöhet létre munkaszerződés. A Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft, mint lehetséges kölcsönvevőm és nem mint munkáltató kerül feltüntetésre.

NINCS 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 

CEGLÉDI telephelyű cég, nemzet-
közi tehergépkocsi vezetőt ke-
res olasz-magyar viszonylatra, el-
sősorban gabonaszállításra (nem 
uniós munka) nyerges szerelvény-
re. Amit kínálunk: korszerű jár-
művek, kiemelt bérezés. Havi át-
lag kereset 450.000 Ft. Érdeklőd-
ni: +36 30 584 9566 

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

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

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

CEGLÉDI munkahelyre keresünk 
tehergépjárművek, mezőgazdasá-
gi gépek javításában, karbantar-
tásában jártas karosszérialakatos, 
géplakatos munkatársakat. Érdek-
lődni: +36 30 476 9819 

PÉNZÜGYI asszisztens, könyvelő 
munkatársat keresek irodai mun-
kára! Munkavégzés: H-P 7.30-
16.00-ig. Feladatok: kontírozás, 
számlázás, pályázati anyagok, 
EKR bejelentések, egyéb admi-
nisztratív feladatok. Előny: hason-
ló munkakörben eltöltött tapaszta-
lat. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal: darabosferi@gmail.com  

22 éve működő cég üzletvezető 
helyettes, értékesítő munkakör-
be kollégát keres. Jó munkahelyi 
körülményeket és kiemelkedő fi-
zetést biztosítunk. Elvárás: ügy-
fél centrikusság, kereskedői véna. 
Jelentkezés fényképes önéletrajz-
zal: kereskedocegled@gmail.com  

CEGLÉDI munkahelyre keresünk 
tehergépjárművek javításában jár-
tas autószerelő munkatársat. Fel-
tétel: autószerelő végzettség. Pá-
lyakezdők jelentkezését is várjuk! 
Érdeklődni lehet az alábbi telefon-
számon: +36 30 476 9819 

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

ALBERTIRSAI hűtőházba minimum 
középfokú végzettséggel rendel-
kező hűtőraktár vezetőt kere-
sünk. Önéletrajzokat a szekeres.
krisztina@ mirsa.hu e-mail cím-
re várjuk.  

FUVARSZERVEZÉSI feladatok el-
látására  H-P-ig kollégát kere-
sek, kiemelt bérezéssel! Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal: 
teglasvili@gmail.com  

TANYÁRA állatok (marhák) gon-
dozásában jártas személyt kere-
sünk ottlakással, teljes ellátás-
sal, Cegléden. Érdeklődni lehet:  
+36 20 803 4765 

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

ALBERTIRSAI hűtőházba targon-
cavezetőt és komissiózót azon-
nali munkakezdéssel felveszünk. 
Érd.: +36-53/570-147-es telefon-
számon, vagy önéletrajzot a sze-
keres.krisztina@mirsa.hu e-mail 
címre várjuk.  

CSEMŐI pálinkafőző üzem gyü-
mölcsfeldolgozásra, kézi palac-
kozásra munkatársat keres, H-P-
ig történő munkavégzéssel. Uta-
zás 100%-ban biztosított! Tele-
fon: +36-20/239-9441; e-mail: 
allashely01@gmail.com  

TANYÁRA egyedülállót vagy há-
zaspárt keresünk ott lakással. Fel-
adat: ház körüli teendők ellátása. 
Érdeklődni: +36 30 425 9768 

GUMIKEREKES kotróra gépkeze-
lőt keresek Cegléd és környéké-
ről. Érdeklődni: +36 70 555 1979 

ÉPÍTŐIPARBAN jártas brigádveze-
tőt vagy művezetőt keresek kisebb 
kivitelezési munkákhoz, nyugdíja-
sok előnyben. Jelentkezni fizetési 
igény megjelöléssel, részletes ön-
életrajzzal levélben, a Szuperinfó 
szerkesztőségében. Kőműves

NÉGYTENGELYES billencsre so-
főrt keresek Cegléd és környéké-
ről. Érdeklődni: +36 70 555 1979 

GYŐRI munkahelyre gyártósori 
munkára férfi, női dolgozók és pá-
rok jelentkezését is várjuk. Szál-
lás ingyenes, utazást térítünk. Te-
lefon:  +36 20 949 3036 

CEGLÉDI  P i rogfa ló  gyorsbüfé-
be pu l tos-e ladót  keresünk.  Ér-
dek lődn i :  +36 30 768 1103 

CEGLÉDI telephelyű cég belföldi 
tehergépkocsi vezetőt keres pony-
vás, billencs nyerges szerelvény-
re, hetelős munkára, napidíjas bé-
rezéssel, folyamatos munkavég-
zésre. Pályakezdőknek betanulási 
lehetőséget biztosítunk. Érdeklőd-
ni: +36 30 584 9566 

CEGLÉDI  é le lmiszer  csoma-
go ló  üzembe betan í to t t  mun-
kakörbe,  egy  műszakos  mun-
karendbe megbízható  mun-
katársat  keresünk.  Je lent-
kezés :  +36 20 568 8025

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 
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CEGLÉDI presszóba felszolgá-
lót keresek. Érdeklődni lehet:  
+36 20 290 3301 

"C" típusú jogosítvánnyal rendel-
kező sofőrt keresünk albertirsai 
sertésvágóhídra. Jelentkezni a 
+36-70/336-06-86-os telefonszá-
mon lehet.  

 TÁP IÓSZELE I  péküzembe szak-
képzet t  vagy  betan í to t t  péket 
keresünk.  +36 70 197 8932 

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

IRODAI munkára  H-P-ig, 7.30-
16.00-ig műszaki beállítottsá-
gú termékfelelőst keresek! Fia-
talos csapat, jó munkakörülmé-
nyek. Átlagon felüli bérezés. Je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal: 
hajosgaspi@gmail.com  

GYŐRI és soproni munkára beta-
nított dolgozókat keresünk azon-
nali kezdéssel. Utiköltségtérítés 
és szállás biztosított. Telefon:  
+36 70 442 8973 

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

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

CEGLÉDI és nagykőrösi telephelyű 
cég CO valamint AWI hegesztésben 
jártas hegesztőket és lakatosokat 
keres azonnali kezdéssel. Hosszú 
távú bejelentett munkahely! Ér-
deklődni a +36-30/343-9209-es 
telefonszámon lehet. 

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

A Horizont Color Kft. villamossá-
gi osztályára bolti eladói mun-
kakörbe férfi munkatársat ke-
res. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal a Jászberény, Kossuth 
Lajos  út 48-50. szám alatt sze-
mélyesen (hétfőtől péntekig 7-15 
óra között) vagy elektronikusan  
a vbolt@horizontcolor.hu e-mail 
címen lehet.  

 TÁP IÓSZENTMÁRTONI  é t te-
rembe,  á l landó,  vagy  beug-
ró  szakácsot  fe lveszünk.  Ér-
dek lődn i  lehet  te le fonon:  
+36 30 858 1041,  +36 29 423 403

 ALBERTIRSAI  gumis  műhe ly 
k e r e s  h o s s z ú  t á v r a 
munkatársat .  Amit  nyúj tunk: 
r u g a l m a s  m u n k a i d ő , 
v e r s e n y k é p e s  b é r e z é s , 
be járás  támogatás ,  szakmai 
fe j lődés .  E lvárás :  min imum  
8  á l t a l á n o s  v é g z e t t s é g . 
Je lentkezn i  l ehet  emai lben : 
s i m o g u m i @ t - o n l i n e . h u , 
te lefon:  +36 70 325 5684 

VARRÓNŐKET keresünk ceglédi 
varrodába, női ruha készítésére. 
+36 70 948 7915 

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

RAKTÁROS kollégát keresünk ceg-
lédi telephelyünkre. Feladatok: te-
lephelyen belüli árumozgatás, vi-
déki árubeszerzés. Elvárások: Mi-
nimum 8 általános végzettség, B 
kategóriás jogosítvány. Munka-
végzés helye Cegléd. Jelentke-
zés lehet fényképes önéletrajz el-
küldésével a thermotradingkft@
gmail.com email címre 

CSEMŐI pálinkafőző üzem H-P-
ig történő munkavégzésre kezdő 
vagy gyakorlattal rendelkező kol-
légát keres! Utazás  100%-ban 
térített! Előny, de nem követel-
mény: élelmiszeripari végzettség 
vagy hasonló tapasztalat. Jelent-
kezni: lehet +36-20/239-9441; 
allashely01@gmail.com  
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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

 

 
 

 
 

 

keresünk hosszú távú 
németországi munkára 

azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  
germajob@gmail.com  

e-mail címre várjuk,  
bővebb felvilágosítás a  

 +36 30 628 6967-es  
vagy +49 1522262 0047 

telefonszámon.

• SZERKEZETLAKATOSOKAT,
GÉPLAKATOSOKAT

• CO ÉS AWI HEGESZTŐKET
• TECHNOLÓGIAI 

CSŐSZERELÉSBEN 
JÁRTAS CSŐSZERELŐKET

• NÉMETÜL BESZÉLŐ 
GÉPGYÁRTÁSVEZETŐT 
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZ 
SZERELÉSVEZETŐT

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

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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Jelentkezz hozzánk:
  autószerelő,
  autóvillamossági szerelő,
  karosszéria lakatos

munkakörbe!

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

Önéletrajzodat ide várjuk: allas@volanbusz.hu

Telefon: +36 1 465 5711

A szakmád számunkra érték! 
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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

Ingyenes OKJ-s 
nappalI KépzéseK 
egészségügyi, 

szociális és 
pedagógiai 
területen 

www.kanizsay.sulinet.hu



www.dpmsz.hu 11

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.
2018.08.03., 10:00 – Pilis, Polgármesteri Hivatal (Díszterem), 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.

2018.08.03., 14:00 – Csemő, Csemő Község Könyvtár és Közösségi Színtér, 2713 Csemő, Petőfi u. 1.

2018.08.22., 14:00 – Cegléd, Kossuth Művelődési Központ, 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A

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



12 2018. jú l ius 30.


