
g ö d ö llő és té r ség e 2017. február 17., XXv/7. 

Kövesd a 
szuperinfót a 

facebooKon!
www.                                                   facebook.com

/www.                                                   szuperinfo. hu/

Több műszakos munkarendben, szakmunkás végzettséggel 
és/vagy szakmai tapasztalattal:

Több műszakos munkarendben, szakmunkás végzettséggel, 
félautomata/automata gyártósoron szerzett tapasztalattal:

Több műszakos munkarendben, szakmunkás végzettséggel, 
gázüzemű targoncavezetői engedéllyel:

Több műszakos munkarendben, szakirányú végzettséggel:

Több műszakos munkarendben, érettségivel (minőségügy 
területén szerzett tapasztalat előny):

Egy műszakos munkarendben, szakirányú végzettséggel és/
vagy szakmai tapasztalattal:

  
(Telephely: Pest megye, Iklad)

MUNKATÁRSAKAT KERES  AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:
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• Emelt bérezés  
(nem minimálbér!)

• Könnyű, betanított munka

• Béren felüli juttatások, pótlékok
• Ingyenes céges buszjáratok
• Munkakezdés 1 héten belül

HÍVJA MOST INGYENES SZÁMUNKAT:

+36 80 212 000
Vagy küldjön sms-t erre a számra: +36 20 291 3301

Írja meg: nevét, lakóhelyét és ezt: ’csomagoló’ 
(Ny.sz: 37961/2001-0100)

   

Feladat: Higiéniai termékek csomagolása, dobozolása 
Elvárás:  

 

 Azonnal betölthető
CSOMAGOLÓ ÉS  

ALAPANYAG- ELLÁTÓ MUNKA
Budapest mellett (Csömörön)
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AJTÓ, ABLAK, 
REDŐNY, 

GARÁZSKAPU 
ingyenes 

felmérés és árajánlat
1 napon belül!

70/ 253 2914
Veresegyház, Kálvin u. 18.  

(Városháza épület)

KBE Ablak Kft.
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Vác közelében  
Telek elADÓ.

850 000 Ft•70/227‑5573

 HOROSZKÓP 8.
Kos: Minden, ami fontos az Ön 
számára, azt a napokban elintézheti, 

illetve lerendezheti. Elevennek, élettel 
telinek érzi magát, és most olyan dolgok 
megtételéhez is kellő bátorságot, önbizal-
mat érez, amelyeket korábban nem biztos, 
hogy megmert volna lépni.                 

Bika: Az Ön előtt álló napok pozitivitást 
és fejlődést kínálnak. Bár nem érez 

konkrét késztetést a változásra, attól még 
a változások így is, úgyis bekövetkeznek, 
amik ráadásul segítik abban, hogy közelebb 
kerüljön céljai eléréshez. Emellett több 
örömteli fordulat is vár Önre a héten.                  

Ikrek: Ez a hét többek között arra 
való, hogy megtisztítsa a szellemét 

és a környezetét. Éppen ezért, amire nincs 
szüksége, annak bátran intsen búcsút. De 
nem csak tárgyakra értendő, mert ahhoz, 
hogy felemelkedhessen a szelleme, szük-
sége lesz arra is, hogy megszabaduljon 
rossz szokásaitól és hátráltató kapcso-
lataitól.                 

Rák: A héten érzelmileg vegyes 
események fogják érni. Ellenkezés 

helyett, inkább fogadja el őket. Már csak 
azért is, mert a csillagok a hét közepén 
meglehetősen megnehezíthetik a dolgát, 
kifejezetten bosszantónak élheti meg a 
helyzetet, és még ott is problémái adódhat-
nak, ahol eddig még sosem.                     

Oroszlán: Bár fordulóponthoz 
érkezik a héten, mégis lesz valami, 

ami nem fog változni. Az égiek minden 
erőt megadnak Önnek a cselekvéshez, 
ez a feladat Önre vár, ne is reménykedjen 
abban, hogy majd mások megoldják a 
gondjait. Ugyanakkor nézzen szembe a 
változásokkal és fogadja el azokat.        

Szűz: A napokban egy apró kis zűr 
felkavarhatja az életét, de ne bánja, 

hogy gondot okoz, hiszen jól tudja, hogy 
semmi sem történik véletlenül. Emellett 
sajnos tapasztalnia kell, hogy nincs egy hul-
lámhosszon a környezetével, és folyamatos 
félreértések nehezítik meg a mindennapjait. 
Ezzel együtt tapasztalni fogja azt a csodát, 
hogy olyan emberekbe botlik és segítik Önt, 
akik teljesen önzetlenül cselekednek.            

 Mérleg: A hét eleje problémásan 
indulhat és egyenesen úgy érzi majd, 

pechsorozata van. A csillagok szándékosan 
nehezítik a dolgát, különösen a kommu-
nikációt, ezért számítania kell az akadozó 
és félreértésekkel teli információcserére.               

Skorpió: A napokban minden jól 
alakul az életében, reményei lassan 

beigazolódnak, illetve megvalósulnak. Több 
jó és pozitív dolog is történik Önnel. Szinte 
szó szerint felragyog a szerencse csil-
laga és folyamatosan támogatni fogja Önt a 
mindennapokban. Most semmiképpen se 
pihenjen, ne álljon meg, hanem haladjon 
tovább előre, hiszen a siker már el van 
könyvelve, csak el is kell érnie hozzá!                 

Nyilas: Nem várt változások 
következnek be élete egyes területein. 

Még csak felkészülni sem tud rájuk, olyan 
váratlanul történnek meg. Sokukat elsőre 
negatívnak fogja látni, de amint eltelik egy 
kis idő, meg fogja látni a pozitívumait is.                   

Bak: Lelkesen és bizakodva fog neki 
a hétnek. Nagy lendülettel veti bele 

magát feladatai elvégzésébe. Már-már úgy 
néz ki, hogy tökéletes hét elé néz, de 
hirtelen elfogy az ereje a hét közepére. Egy 
korábban már lappangó betegség vagy más 
egészségügyi kellemetlenség ledöntheti a 
lábáról, véget vetve a pozitív szériájának.                     

Vízöntő: Szánja ezt a hetet a meg-
tisztulásra. Érdemes volna testi és 

lelki nagytakarítást végeznie. Rövid idő alatt 
tapasztalja a jótékony hatásokat, kezdve 
azzal, hogy a szelleme egyenesen szárnyal-
na. Hozza formába magát, kezdjen bele új 
diétás projektbe vagy sportba, mert minden 
ilyen jellegű cselekvés támogatva van a 
héten, ami azt jelenti, hogy nem marad-
nának el a látványos eredmények sem!                

Halak: Egyre kevésbé tolerálja, ha 
mások megakarják mondani mit te-

gyen. Ez teljesen érthető, ne is hagyja 
magát, nagyszerű, hogy végre ki is áll 
magáért, de mindig legyen óvatos az önkife-
jezéssel, mert még Ön is képes arra, hogy 
egyetlen mondattal mérjen végső csapást 
másokra.                   

 HOROSZKÓP 8. Churros - spanyol édesség   

Elkészítés
Egy lábasba öntsük bele a 
vizet, barna cukrot, sót és a 
vajat. Tegyük a tűzre.
Amikor felforr, keverjük hozzá 
a lisztet, és addig kavarjuk, 
amíg egy nagy gömböcöt nem 
kapunk. Vegyük le a tűzről, és 
hagyjuk kihűlni a tésztát.
Adjuk hozzá a tojásokat és a 
vanília kivonatot, majd robot-
gép segítségével keverjük 
simára.

Forrósítsunk olajat (nem kell 
bő olaj, de forró legyen), és 
készítsük elő a fahéjas cukrot, 
hogy lecsöpögtetés után rög-
tön meg tudjuk hempergetni 
benne a fánkokat.
Tegyünk egy csillag formájú 
véget a habzsákra (célszerű 
eldobható habzsákot használ-
ni, nekem az anyag nem vált 
be, kifolyt mellette a tészta).
Töltsük bele a masszát, és szé-
pen nyomkodjuk bele a forró 

olajba a kb. 5-10 cm-s fánkcsí-
kokat (célszerű egy háztartási 
olló használata, amivel le tud-
juk vágni a habzsákból kijövő 
fánkcsíkokat).
Hamar sül, amint pirul, már 
kész is.
költség: 300 Ft
 (forrás:nosalty.hu)

 Az édességhez

Hozzávalók / 4 adag :
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Ismét megrendezésre kerül  
Kartalon a Pálinka Mustra.

A Mustra időpontja 2017. március 11. ( szombat )

II. Kartali 

Pálinka 

Mustra

Szeretettel várunk mindenkit:

 

pálinkakedvelőt, akit érdekel a  

pálinka és a pálinka kultúrája

 
2017. március 3. (péntek)  

 
 06/70-611- 93-00 06/70-459- 14-44 számon.  
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FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

Jelentkezés személyesen (2181 Iklad Gyártelep; H-Sze-Cs: 13-15 óra között)  
vagy önéletrajzzal az edina.hajdu@emerson.com  email címre. 

Az IMI Elektromos  
Gépeket Gyártó Kft

Iklad)

IT RENDSZERADMINISZTRÁTOR 
38
52
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2100 Gödöllő, Remsey krt. 21. 
santemedklinika@gmail.com,  
info@santemedclinique.hu 
      Santemed Clinique

Nyitva tartás:  
H, SZ, P: 1200-2000,  
K, CS: 630-900 és 1200-2000

Időpont egyeztetés: +36 70 349 8189 • www.santemed.hu

MAGÁNKLINIKA 
GÖDÖLLŐ  
SZÍVÉBEN Új tulajdonosi háttér, új szolgáltatások, 

korrekt árak
Már 9 éve várjuk régi és új pácienseinket személyre 

szabott kezeléseinkkel. 2017 januárjától kibővült szolgáltatás-
rendszer, új orvosok, új technológiák, világszínvonalú orvosi 

berendezések várják a gyógyulni vágyókat.

SZOLGÁLTATÁSOK
• Nőgyógyászat-Terhesgondozás: Teljes körű szűrővizsgálatok, UH, 4D Babamozi
• Általános bőrgyógyászati kezelések, szűrővizsgálatok
•  Sebészet: Anyajegyek, szemölcsök, fibromák, ciszták, zsírmirigy stb. eltávolítása, 

általános- és mellkassebészeti konzultáció
• Ultrahang: Teljes körű UH vizsgálatok felnőtteknek, gyermekeknek és csecsemőknek 
•  Foglalkozás-egészségügy: Munka alkalmassági vizsgálatok, A,B,C,D kategóriás, 

hivatásos jogosítvány
• Labor vizsgálatok: Teljes körű vér-, vizelet- és székletvizsgálat
•  Gasztroenterológia, proktológia: Aranyér vizsgálat- és kezelés, emésztőszervi 

panaszok kezelése, vastagbélvizsgálat stb.
• Gyermekgyógyászati szakrendelés

Magyarországon csak nálunk!
BŐRGYÓGYÁSZAT: Eximer fényterápia pikkelysömör, 

ekcéma, vitilligo, kopaszság ellen  9.000 Ft/kezelés
MOZGÁSSZERVI, KERINGÉSI RENDELLENESSÉGEK, 
HEGEK, ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK KEZELÉSE
Endermology technológiával (30 éves világszabadalom)  
9.000 Ft/alkalom
ALAKFORMÁLÁS, FOGYASZTÁS ZSÍRFAGYASZTÁSSAL
70.000 Ft – csak egy óra és 2 hónap alatt fokozatosan eltűnik  
a zsír a kezelt felületről – fájdalom- és mellékhatásmentes kezelés!

38
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Adás-vétel
vásáROlNéK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 06-70/6026-229

II. OSZTÁLYÚ trapézlemez akció! 
Horganyzott és színes trapézlemezek 
950-1400 Ft/m2 (nettó).Tel.: 06-29/367-

618, 06-70/318-9472.

eRdészetI tűzifa akció 02.27-ig  
17.000 Ft/m3 0620/247-46-42.

állAt
lOvAt veszek, öreget, selejtet is.  
06-30/729-9170, 06-70/362-6325, 

 06-20/493-4607

tOjótyúK egyéves, nagyon szép barna 
tollas, kiválóan tojó, 599 Ft/db.áron 
ingyenes házhoz szállítással rendelhető. 
06/70-240-13-31

állást KíNál
vác h A R t yá N I  t e l ephe l y ű 
bútorgyártó-és forgalmazó cég keres 
asztalost és betanított asztalost! 
Érdeklődni: +36703293552

vácRátótI virágkertészetbe időszakos 
munkára munkatársat keresünk. 
Kertészeti végzettség előnyt jelent. 
20/962-9589.

d u N A K e s z I  mu n k a h e l y r e 
keresünk 1 műszakos munka-
rendbe, üzemcsarnokba. Szer-
kezetlakatosokat-szerelőlakatosokat-
asz talosokat-vi l lanyszerelőket-
vízvezetékszerelőket-burkolókat-
t a rgoncaveze t ő t .H osszú t áv r a , 
uniós bérezés, bejárást 100%ban 
térítjük.Jelentkezni telefonon 8 - 
17óráig:06-20/257-8993 és emailen: 
atlasworkkft@gmail.com.

GyálI KONTAKTLENCSE-GYÁRBA 
B E TA N Í TOT T DO LG OZÓ K AT 
KERESÜNK! Bejelentett hosszú távú 
lehetőség, tiszta munkakörnyezet, 
bruttó 810-900 Ft órabér + 
műszakpótlék + 15.000 Erzsébet 
utalvány.Ingyenes dolgozói buszjárat: 
Aszód, Gödöllő, Isaszeg, Pécel. 
Jelentkezzen: 06-30-338-2005.

MezőGAzdAsáGI gépszerelő t , 
targonca szerelőt, autó szerelőt, autó 
villamossági szerelőt, keresünk gödöllői 
műhelybe. Jó munkahelyi légkör, kiemelt 
bérezés, utazási hozzájárulás. Tel.:  
+36-20-233-0174.

INGAtlAN
teleK eladó Vác mellett Verőce irányába, 
600nm, lejtős, közmű nincs rajta. Tele 
van gyümölcsfákkal egy kis fészerrel 
és 5nm-es házikóval. Tökéletes hétvégi 
pihenésre, bográcsozásra. Irányár:  
850 000Ft Tel: 06702275573

PusztAbeRKIbeN (Nógrád megye) 
eladó,1292 nm telek, 60 nm családi 
házzal, beépíthető tetőtérrel. Vác vagy Vác 
környéki csere is érdekel. Ir.ár:8,7MFt. 
0630-290-2424.

vác-töRöKheGyeN 1 helyen de külön 
helyrajzi számon 980, 1000, 1800 m2-
es, nagyobbikon épülő ház, 90 m2-
es szuterénnel, dunakanyarra néző, 
déli fekvésű építési telkek eladók.  
30/940-5746.

elAdó Vác Deákváron 33,9 M Ft -ért 
családi ház 5 szoba, 2 generációnak 
is megosztható, 350 nm-es kerttel. 
Érdeklődni: 30/252-3717

vácON belváros közeli 85 nm-es 2 
szobás házrész 19.9 M Ft ért eladó. 
Telefon:30/252-3717.

KIAdó vagy Eladó Vác Deákváron 310 
nm-es (3+3fél szoba+nappali) mediterán 
ház. Érdeklődni: 30/252-3717

vácduKáN 91 nm-es 1+3 fél szobás 
ház 29,5M Ft-ért eladó.Telefon:  
30/252-3717

elAdó új ikerház Fóton 1+3 szoba, 
duplakomfort, 85 nm, 23.9 MFt-tól. 
www.elado-ikerhaz-fot.com. 30/490-
2431. +36304902431 www.ingatlan.
com/22864184

vácduKáN (Szabadság tér) 83 nm-es 
tetőteres családi ház áron alul eladó. Ár: 12 
M Ft.  +36 30 532 3162 +36305705737 
www.ingatlan.com/22974573

NAGyMAROsON 2 szobás, Duna közeli, 
téglából épült ház eladó, irányár: 20.9 M Ft  
Tel: 06-20-5666-465

A Volumen Ingatlaniroda értékhatártól 
függően bruttó 2-2,5% jutalékért 
vállalja az ingatlanok értékesítését! 
Vác, Zrínyi u. 17/A. 30/274-1790.

vácON 36 m2-es, jó állapotú lakás jó 
helyen eladó. 30/904-6770.

vác, Rózsa utcában eladó 100 m2-es 
családi ház 300 m2 telekkel. Irányár: 
24,9 MFt Tel: 06 30 488 7497

vác Belvárosában két szobás, felújított, 
földszinti, egyedi fűtésű társasházi lakás 
eladó, 14.9 M Ft. Tel: 06-30-415-0074

vác Deákváron felújítandó, 2-3 
generációnak alkalmas ikerház eladó 
önálló 800m2-es telken, 29.9 M Ft  
06-70-609-1170

vác, Duna-partján 80% készültségű 
családi ház eladó. Irányár: 26,9 M Ft Érd.: 
06-30-435-9436

vácON  két szobás, 60 m2-es, felújítandó 
családi ház 830 m2-es telken 10.8 M Ft-
ért eladó. Tel: +36-30-234-1620

vác Deákváron jó állapotú sorház 
garázzsal, kis kerttel eladó csak most 
23 MFt-ért Tel: 06-70-678-7880

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Budapest XIV. ker.-ben
március 12-én.
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T�zoltó 
készülék:
6 kg
ABC 
porral oltó

6934 Ft-tól

5460 Ft+áfától

2916 Ft+áfától

Bakancs:
Munkavédelmi, 
olajálló 
talppal

3705 Ft-tól

3109 Ft-tól 265 Ft/pár

B�rkeszty�:
2448 Ft+áfától 208 Ft/pár+áfa

Munkásnadrág:
Er�sített varrással,
kopásálló anyagból

Munkás- 
keszty�:

M3 Road Kft.
Gödöll�, Grassalkovich utca 5.
Tel./Fax: 28/612-490

KIHAGYHATATLAN ÁRAKON
Munkavédelmi eszközt
közvetlenül az import�rt�l!
Nagyker. árak, és visszavonásig érvényesek.
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Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.
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FELADATOK: ELVÁRÁSOK:

Jelentkezés személyesen (2181 Iklad Gyártelep; H-Sze-Cs: 13-15 óra között)  
vagy önéletrajzzal az edina.hajdu@emerson.com email címre. 

Az IMI Elektromos  
Gépeket Gyártó Kft  
(Telephely: Pest megye, 

Iklad)

KÖNYVELŐ MUNKATÁRS 

38
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2600 Vác, 
Dr. Csányi L. krt. 51. 

Tel: 
27/50‑50‑50

email: 
szuperi@szuperi. hu

Ha bármilyen 
terjesztési 

észrevétele van, 
jelezze!

 

Nem kapja 
a Szuperinfót?

Telefon: 
06/70-385-6243
E-mail: szuperi@szuperi. hu

38
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Észak‑Kelet‑Pest megye
Megjelenik:  

Gödöllő, Veresegyház és térségében 
minden pénteken.

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

Ügyvezető igazgató: Fodor István
Értékesítési vezető: Varró Lívia

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 2600 Vác,  
Dr. Csányi L. krt. 51. Tel./fax: 27/50‑50‑50

szuperi@szuperi. hu • www.                                                                                                                                                                        szuperinfo. hu
Sokszorosító szerv:

LAPCOM Zrt.
A Szuperinfó fizetett hirdetéseket  

tartalmaz, melyek valódiságát  
a szerkesztőség nem vizsgálja,  

tartalmáért felelősséget nem vállal. 
A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 

megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott 

hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, 
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 

felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, 
vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes 

tevékenység folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 

és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen 
felül a Kiadó nem tehető felelőssé, és nem vállal 

felelősséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos 
vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, 

jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből 
származó olyan károkért, amelyek a sajtótermékben 

megjelent hirdetésből fakadnak, ill. azzal 
kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk 
szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, 

jogszabályokkal vagy egyéb 
ügyekkel kapcsolatosak. MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

vác, Deákváron 2 szobás, I. emeleti, 
konvektoros, erkélyes lakás 14,9 M Ft-
ért eladó. Tel: 06-30-768-6797

vác Alsóvároson földszinti, egy szobás 
tégla lakás konvektoros fűtéssel eladó. 
11,3 MFt-ért Tel: 06-30-423-7955

vác Alsóvároson két szobás, erkélyes 
egyedi fűtésű lakás eladó. Ár: 12.9 M 
Tel: 06-20-25180-66

elAdó Vácott a Földváry kispostánál 
igényes, 63 m2-es, I.emeleti lakás. 13,7 
MFt. 30/209-3211.

RádON 125 m2-es, 5 szobás, felújított 
családi ház eladó. Ára 16 MFt. 30/274-
1790.

vác belvárosában 1 szobás, 36 m2-es 
társasházi lakás eladó. Ára: 9,7 Mft. 
30/274-1790.

veRőcéN 90 m2-es, tégla építésű családi 
ház eladó. Ára: 18,5 Mft. 30/274-1790.

KIsNéMedIbeN tégla építésű, 3 szobás 
családi ház osztható telekkel eladó. Ára: 
11,9 Mft. 30/274-1790.

KeReseK házat, lakást, nyaralót, 
telket, szántót Vác és környékén, 
a Dunakanyarban, Pest és Nógrád 
megyében. 30/274-1790.

jáRMű
jAwA, Simson, Mz, Pannonia, Komar 
és korabeli motorokat, alkatrészeket 
vásárolok! Tel. 0620/445-7035

KIAdó
vác belváros közeli házrész kiadó 70 m2-
es, 90.000 Ft+rezsi/hó. 30/252-3717.

OKtAtás
MAsszöRKéPzés indul Gödöllőn. 
Munkavállalásra jogosító végzettség. 
35000Ft. Nytsz:04-0122-06 Rész-
letfizetés! (0620)9762-111.

szOlGáltAtás
duGuláselháRítás falbontás nélkül, 
0-24-ig zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával. 06-70/233-0673.

ács munkák, tetőjavítás, lapostető 
szigetelés, kémény javítás. Tel:  
20/451-3119.

PAlAtető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsindellyel. 
I n g ye n e s  á r a j á n l a t ké s z í t é s . 
Akció -10%. 06-30/229-2206,  
www.palatetofelujitasjavitas.hu.

vARRóGéPszeRvIz! Rendkívüli 
árengedmény! Árainkról bővebben: www.

varrogepszerviz.net 06-70/565-2922

KéMéNy-béléscsövezés (előtte 
tisztítás), kéményjavítás, kéményajtó 
beszerelés. Tel.: 06-20/243-9279

duGuláselháRítás, ingyenes ki-
szállás, profi gépekkel, gyorsan, tisztán. 
Csatornatisztítás. Gyűjtővezetékek 
kamerás e l lenő r zése.  Te l . : 
06-20/243-9279

KáRPItOs munkákat vállalunk, 
bútoráthúzás olcsón, gyorsan. Tel.: 
06-20/943-2828

vállAlKOzás
elAdó üzlethelyiség Vácon a Belvárosban, 
szolgáltatásra kiválóan alkalmas. 24 M Ft. 

40 nm. Érdeklődni: 30/252-3717

NAGybANI Piac B szektorban bérletes 
hely átadó. zoldseg64@gmai.com

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS

Farkas Gábor asztalos mester
INGYENES FELMÉRÉS, ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS, 

GYÁRTÁS, BEÉPÍTÉS, SZAKTANÁCSADÁS!

www.butor-keszites-tervezes.hu
Tel.:06-20 961 56 10Erdőkertes, Fő út 28.

A Te  

ÁLMODAT  

is megvalósítjuk!

KONYHABÚTOROK, BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK
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A LEAR Corporation Kft. –a világ egyik legnagyobb autóipari  
beszállító cége - felvételt hirdet több műszakos munkarendben 

történő foglalkoztatásra  

OPERÁTOR
munkakörbe

Munkavégzés helye: Gödöllő, Haraszti út 4.

Elvárásaink:

Amit ajánlunk:

 
Csütörtökön 9 órakor  

YOUR CAREER

38
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…további akciókkal várjuk kedves vevőinket!
Aszódon és környékén INGYENES házhozszállítás!

UGYAN ITT:    Számítástechnikai szaküzlet és szerviz 
- számítógépek, kiegészítők, hálózati eszközök, kellékanyagok 
- szaktanácsadás, bővítés, beszámítás 
SZÁMÍTÓGÉP, LAPTOP, MONITOR SZERVIZ

UTOLSÓ

DARABOK 

LEÁRAZÁS!

Keressen minket   -on is: Car-Star Kft. 
Műszaki bolt és Számítástechnikai Szaküzlet! • https://techstar.hu/

 SENCOR PORSZÍVÓ 12.900.-
 NILE LINE GYÜMÖLCSCENTRIFUGA 4.900.-
 SENCOR KONTAKT GRILL 8.900.-
 TRION OLAJSÜTŐ 4.900.-
 TRISA HOT-DOG KÉSZÍTŐ 5.900.-
 SCARLETT GŐZÖLŐS VASALÓ 4.900.-

 RUSSELL HOBBS KENYÉRSÜTŐ 11.900.-
 ZANUSSI 60 cm-es FEHÉR PÁRAELSZÍVÓ 17.900.-
 BRAUN FÉRFI BOROTVA 10.900.-
 REMINGTON HAJVÁGÓ 4.990.-
 SENCOR HŐSUGÁRZÓ 4.990.-

Műszaki Bolt
2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 26., Tel.: 06-28/400-480
nyitva tartás: H-P: 9:00-17:00, SZ: 9:00-12:00, Car-star Kft.
 WHIRLPOOL 14 TERÍTÉKES MOSOGATÓGÉP, "A++" osztályos, Fehér 99.900.- 89.900.-
 FAGOR ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP    "A+++" osztályos, 7 Kg, Digitális kijelző, 1000 fordulatos 89.900.- 79.900.- 
 ZANUSSI FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉP  "A+" osztályos, 900 fordulat, Gyorsprogram, 6 Kg 88.900.- 69.900.-
 ELECTROLUX FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉP  "A+++", Súlyautomatikás, 6 Kg, Digitális kijelző, 1000 ford. 89.900.- 72.900.-
 CANDY HŐSZIVATTYÚS SZÁRATÓGÉP  "A+" osztályos, Ablakos kivitel, 9 Kg, 19 program 149.000.- 139.900.-
 MEDION KÉT AJTÓS AMERIKAI HŰTŐ, Rozsdamentes, Italadagoló, Digitális kijelző 289.900.- 239.000.-
 ORION KOMBINÁLT TŰZHELY, Grill, Hőlégkeverés, Szikragyújtás, Fehér 65.900.- 59.900.-
 HAJDÚ VILLANYBOJLER  120 Literes   59.900.- 80 Literes 49.900.-

Magán tarifás APróhirdetési 

Akció! 500 Ft
10 szóig 

Az akció 
visszavonásig 

érvényes.

A részletekről érdeklődjön az alábbi telefonszámon:

27/50‑50‑50
  : Az akció más kedvezményekkel össze nem vonható.

csak hirdetésfelvételi helyeinken 
személyesen feladott hirdetésekre érvényes.
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Feladatok:
+  Bejövő áru fogadása,
+  beraktározása a raktárba,
+  kivételezés a raktárból,
+  gyártósor kiszolgálása 
    (targoncával+vontatóval),
+  mobilterminálon történő könyvelés,
+  egyéb anyagmozgatási feladatok,
+  áruátvétel. 

Elvárásaink:
+  Minimum befejezett általános iskolai 
    végzettség,
+  targoncavezetői engedély 
    (OKJ+3324+3312+3313),
+  pontos és precíz munkavégzés,
+  több műszakos munkarend vállalása,
+  csapatjátékos, ügyfélközpontú hozzáállás.

A pozíció
A logisztikai iparban elengedhetetlen a folyamatos 
tanulás, a nyugodt munkakörnyezet és a profesz-
szionális munkakörülmények. Mi tudjuk, hogy 
kimagaslót nyújtani csak megfelelő körülmények 
között lehet. 
Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői enge-
dély megszerzésére, vagy már meglévő engedély 
frissítésére!

Amit ajánlunk:
+ Érdekes, sokszínű feladatok egy dinamikus 
   és motivált csapatban,
+ biztos munkahely és barátságos munkahelyi 
   légkör,
+ alapbér + cafeteria + műszakpótlék, év végi 
   rendkívüli bónusz, munkaruha, bejárás támogatása   
   (céges buszok a környező településekről), 
+ busz/vonatbérlet támogatása, 
   saját gépkocsihasználat támogatása.

Érdeklődjön e-mailben vagy telefonon: 
info.gyongyos@kuehne-nagel.com 
Jelige: Gyöngyös
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-888-555

A világ 100 országában, 1200 helyszínen, több 
mint 69 000 alkalmazottjával a Kühne + Nagel 
a világ egyik vezető logisztikai vállalata.

Tudjon meg többet!
www.kuehne-nagel.hu

HOGYAN TUDUNK
FOLYAMATOSAN  KIMAGASLÓ LOGISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTANI?

Péter
Raktári 
munkatárs

Raktáros
Gyöngyös

38
46
31



72017. február 17.

HÚS ÉS CSEMEGEPULTUNK   
AKCIÓS AJÁNLATAI:
CSIRKE MELLCSONT                                               99Ft/kg
CSIRKE FARHÁT                                                   129Ft/kg
CSIRKEMELL CSONTOS                                        850Ft/kg
CSIRKECOMB FARRÉSSZEL                                   359Ft/kg
SERTÉSLAPOCKA                                                 899Ft/kg
RÚZSA SÁNDOR FÜSTÖLT CSEMEGE KOLBÁSZ   1199Ft/kg
PREMIUM BACON szalonna 80g szeletelt           249Ft/3112,Ft/kg

HÍRÖS BAROMFI PÁLCA                                      559Ft/kg
FALUSI PULYKA PÁRIZSI                                     449Ft/kg
HELYBEN SÜTÖTT GRILL CSIRKE!

TEJTERMÉKEK 
TRAPPISTA SAJT KEREK MAGYAR                                      1399Ft/kg
JÁSZTEJ DOBOZOS TEJ 2,8% 1l                                               189Ft/l
ZOTT TEJFÖL 330G 20%                                                      189Ft 572Ft/kg

BOCI TÖMLŐS TEJSZINES SAJT 100g                              139Ft 1390Ft/kg

AJÁNLATUNK MÉG: 
HARMONY ROSE 8+2tek 3rtg. WC PAPÍR                       399Ft 39Ft/db 
EDUSCHO WIENER EXTRA ÖRÖLT KÁVÉ 1kg             1199Ft 1199Ft/kg

NANNA TOPPING HABSPRAY 242ml                                269Ft 1111Ft/l

MÁTRAI KÉKFRAKOS ROSE 0,75l ROSÉBOR                  419Ft 558Ft/l

LUGAS FEHÉRBOR 0,75l FÉLÉDES                                     359Ft 478Ft/l

GLOBEX CSEMEGEKUKORICA KONZERV 280g            119Ft 425Ft/kg 

Élelmiszerbolt  
Gödöllő, Szabadság út 52.

Nyitva tartásunk: H–P: 6-20-ig, Szo: 6-18-ig; V: 7-12-ig 

Az akció időtartama: 2017. 02.17.-2017. 02. 26.  

TOVÁBBI AKCIÓINK: 
Pepsi cola 2,5l  309.-Ft  124.-l

BIO ÉS REFORMÉLELMISZEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!  
CUKRÁSZSÜTEMÉNYEK TOVÁBBRA IS KEDVEZŐ ÁRAKON! TORTA ÉS SÜTEMÉNYRENDELÉST FELVESZÜNK!

AZ AKCIÓS ÁRAK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK! AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK. A NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

+20Ft ü. 

+20Ft ü. 
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Építsük együtt a jövőt!

A WIENERBERGER zRt. intenzív beruházási tevékeny-
ségének és a téglatermékeket érintő innovációinak 
köszönhetően ma a magyar építőanyag-ipar vezető 
cégei közé tartozik. A nagy múlttal rendelkező vállalat 
2017-ben újraindítja őrbottyáni téglagyárát, ahol újra 
az innovatív, energiahatékony Porotherm termékcsa-
ládját fogja gyártani, és így ismét munkahelyeket 
teremt a környékbeliek számára.

Újrainduló gyárunk csapatába 
keresünk kollégákat
a következő munkakörökbe:

lakatos
villanyszerelő

Nálunk versenyképes jövedelem, jó munkahelyi 
légkör és csapat, valamint előrelépési lehetőségek 
várják a munkavállalókat!

Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk: 
E-mail: orbottyan@wienerberger.hu
Tel.: +36 30 460 2093
www.wienerberger.hu/rolunk - Karrier

LEM_1007-2_202x135_Weinberger_fekvo_szorolap.indd   1 14/12/16   09:28
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ÁLLÁS
A megújult Veresi Varga Pékség

GYAKORLATTAL  
RENDELKEZŐ PÉK
KOLLÉGÁKAT KERES

Jelentkezni lehet a vargapek@gmail.com email 
címen vagy a 06 28 386-110, 06 30 203-0692

PÉKSÉG

Veresi Varga

1966
óta

PÉKSÉG

Veresi Varga

1966
óta

PÉKSÉG

Veresi Varga

1966
óta

PÉKSÉG

Veresi Varga

1966
óta

éjszakás műszakba

felvételre keres:

Bér-TB ügyintéző munkatársat.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Teljes körű bérszámfejtési, valamint TB ki�zetőhelyi feladatrendszer naprakész, 
folyamatos önálló ellátása. Ezen belül elsősorban:

-

teljesítésében.

Jelentkezési feltételek:
 

 
és szakterületen szerzett, ki�zetőhelyi 

Elvárt kompetenciák:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Jelentkezni a Részvénytársaság humánpolitikai referenséhez az  
acs.peter@currus.hu e-mail címre megküldött pályázattal lehet.

A jelentkezéskor benyújtandó 
iratok, igazolások:

A munkakör betöltéséhez 
előnyt jelent:

területén szerzett szakmai tapasztalat.

Galga

Zrt.

A Galga-COOP Zrt. a következő  
munkakörbe keres jelentkezőket 

aszódi élelmiszerüzletébe:   

SZAKTERÜLET MEGNEVEZÉSE:

FŐBB FELADATOK:

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

JELENTKEZÉS:
 

titkarsag@galgacoop.hu,  galgacoop@t-online.hu 

BOLTI ELADÓ
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Világszerte több mint 25.000 főt foglalkoztató MONDI vállalatcsoport magyarországi leányvállalata,  
a Mondi Szada Kft. szadai üzemébe keres műszakban dolgozó munkatársat az alábbi pozíciókba,  
azonnali belépéssel:

GÉPKEZELŐ
Feladatok:

 Termelés előkészítése
  Gépek (vágógépek, nyomdagépek, extrudáló 
gépek, lamináló gépek) beállítása, kezelése, 
üzemeltetése
 Gyártási adatok rögzítése (SAP)

Elvárások:
 Alapfokú végzettség
 Pontosság, megbízhatóság

Előny:
 Hasonló területen szerzett tapasztalat 
 Számítógépes ismeretek 

RAKTÁROS
Feladatok:

  Üzemen belüli, illetve külső anyagmozgatási 
feladatok ellátása, üzemek folyamatos  
anyagáramlásának biztosítása, 
az anyagmozgatás dokumentálása (SAP)
  Anyag átvétel és kiadás, teherautók ki- és 
berakodása a leadott rakodási sorrend szerint
  Kimenő áruk előírásoknak megfelelő 
előkészítése, csomagolása

Elvárások:
  OKJ – s bizonyítvány, targoncavezető  
jogosítvány és vezetési gyakorlat
 Pontosság, megbízhatóság, nyitottság

Előny:
 SAP ismerete
 Gyártó vállalatnál szerzett tapasztalat

Mondi Szada Kft. 2111 Szada, Vasút u. 13.
Tel: +36-28-502-502 E-mail: hr.szada@mondigroup.com 
Várjuk önéletrajzát a fenti email-címre!

Amit kínálunk:
Határozatlan idejű munkaszerződés
Stabil nemzetközi háttér
Változatos munka
Cafetéria juttatás + bejárás támogatása

Amit kínálunk:
Határozatlan idejű munkaszerződés
Stabil nemzetközi háttér
Változatos munka
Cafetéria juttatás + bejárás támogatása
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