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AKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!

www.regiolapok.hu

9-10.
7-8.
15-16.

MONOR, ÜLLŐ, VECSÉS, PILIS, BÉNYE, GOMBA, MENDE, KÁVA, PÁND, VASAD, CSÉVHARASZT,
MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI, DÁNSZENTMIKLÓS, HERNÁD, MIKEBUDA, ÖRKÉNY, PUSZTAVACS,
TÁBORFALVA, ÚJHARTYÁN, ÚJLENGYEL, TATÁRSZENTGYÖRGY, CEGLÉDBERCEL, ALBERTIRSA

HELYZETBE HOZZUK!

KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!

www.lokacio.hu

Dinamikusan fejlődő, 40 éves múltra visszatekintő
családi vállalkozásunk bővülő csapatába

Gépkezelőket, kARBANtARtÓt
és tAkARítÓt keResüNk

Nyitott pozíciókról érdeklődni lehet:

+36-29/351-350
www.soosteszta.hu

T e T őfedő és BÁ
BÁdo
doG
do
G osmunk
osmunkÁÁ k
• Új tetőszerkezet építése,
kocsibeállók előtetők, garázsok
15%
kedvezmény
• Új tetők fedése
• Régi öreg tetők felújítása, erősítése
• Lapostető szigetelése, javítása
• Bádogosmunkák
• Ázás megszüntetése, javítása rövid határidővel.
Ingyenes helyszíni felmérés!
Garancia!
Hívjon bizalommal
Tel.:
hétvégén is!

KEPA
AUTÓSZERVIZ
2360 Gyál, Ady Endre u. 7.,
a posta mellett
06-30/241-8550
06-20/947-3887

06-20/421-2355

AUTÓjAVíTáS éS gyoRSSZERVIZ
EREdETISégVIZSgálAT
HElySZínI műSZAKI VIZSgA
Gumiszerelés, gumitárolás, futóműállítás

www.kepaszerviz.hu

GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS
GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA,
CSERÉJE ÉS BEÜZEMELÉSE

NONSTOP HÍVHATÓ: +36-70/405-0030

Vágja ki és vigye
magával
a kuponokat!

oldal
oldal

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ, ingyenes, független hírújsága!

12.oldaltól
7.
oldaltól

ÉLJEN A JÓ
ÁRAKKAL!

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

PecaPláza • PatikaPlus
Budmil • Kulcsszerviz
Marika lángossütője
Isztambuli döner
Megjelenik:
Praktiker
Pest megyében 99 000 pld-ban
Háda
Líra
2022. OKTÓBER
MÁJUS
MEGJELENIK: VECSÉSEN, MONORON, ÜLLŐN,
TATÁRSZENTGYÖRGYÖN ÉS KÖRNYÉKÉN

AKCIÓS TÜZELŐ!

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
https://ronkhasitokft.webnode.hu

06-70/605-4678

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget.

Juhász sírkő
JUHÁSZ-ÉPKŐ KFT.

Monorierdőn a 4-es főút mellett

EUTR szám: AA5932559

• Gránit, márvány, mészkő, műkő egyedi
sírkövek készítése (nem kínai)
• Gravír képek készítése
• Ablakpárkány, pultlap, kerités fedkő
• Régi sírkövek pótlása, felújítása,
tisztítása

Tel.: 06-20/957-8607 • 06-29/419-497
Web: sirko.109.hu
E-mail:
juhaszsirko.monorierdo@gmail.com

vek
Gránit sírkö

homlokzati-kültéri hőszigetelés, viakolorozás
gipszkartonozás, betonkerítés elemek építése
hideg-meleg burkolás, nyílászárócsere
Festés, mázolás, csatornaFestés

RIN-BAU Kft. • 06-20/274-6312

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása

Kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
06-30/475-2917
www.ifarbau.com

N y u g d í ja

s o K N aK !

15M%éNy!

K E dv E z

2 • KÖZÖSSÉG

2022. október • Régió

KERES–KÍNÁL
ÁCS – TETŐFEDŐ ÉS KŐMŰVESMUNKÁK

porcelánt, teljeskörű hagyatékot,
festményeket, ezüsttárgyakat, Singer
varrógépet, órákat, pénzérméket.
Szabó József, 06-30/195-1351

TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők
készítése, javítása. Ereszcsatornák
szerelése. Kisebb javítások azonnali
kezdéssel GARANCIÁVAL! 18 éve a
lakosság szolgálatában!
T.: Árvai Richárd 06-30/475-2917

Homlokzati-kültéri hőszigetelés,
viakolorozás. RIN-BAU Kft.
Tel.: 06-20/274-6312

Ács, tetőfedő, bádogos szakképzett
mesterek alpintechnikával.
Kedvező árak. Tel.: 06-30/919-4694

KÁRPITOS! Antik és modern bútor
áthúzás, javítás, bő szövetválaszték,
rövid határidő, reális árak. Csordás
György, tel.: 06-30/576-3456,
csordaskarpit.hu

TETŐFEDŐ SZOLGÁLTATÁSAINK:
ácsmunkák, lapostető-szigetelés,
tetőfedés, bádogosmunkák. 15%
kedvezmény, garanciával! Hívjon
bizalommal, hétvégén is!
T.: 06-70/225-6932

ASZTALOS

Asztalos! Konyhabútorok, szekrények, irodabútorok, korlátok készítése. Nyílászárók gyártása. Lambériázás, szaunaépítés. Érd.: Polónyi
Ferenc 06-30/397-2144

HAGYATÉK

Magas áron vásárolok Zsolnay,
Herendi tárgyakat és mindennemű

HŐSZIGETELÉS

KÁRPITOS

KERTGONDOZÁS

vállalom. Kun Attila
Tel.:06-20/219-6040, rennel.hu

cm-es méretre vágva. Az árak felől
érdeklődjön telefonon. Koczó Zsolt
Tel.: 06-20/343-1067 EUTR: AA5811522

MÉZ
Termelői MÉZdiszkont a Kispesti
Üzletház I. emeletén. Minden gyógynövényes méz 1490 Ft/0,5 kg.
Nyitva: cs, p: 8–12, szo: 8–13.
www.apifito.hu, facebook: Mézdiszkont, Tel.: 06-70/607-4444

VILLANYSZERELÉS

MOTORKERÉKPÁR
Régi motorokat, veteránautókat
keresek: Simson, Mz, Jáwa, Csepel,
stb. Lehet hiányos, üzemképtelen is!
Tel.:06-20/572-5142

Tuják, bokrok, metszése, kivágása,
falevelek összegyűjtése, egyéb kerti
munkák, udvartakarítás, zöldhulladék
elszállítással. Illési Attila E.V.
Tel.: 06-70/237-6675

Simson, Romet Pony, Mz, Jawa,
Panni, stb, keresek mindenféle régi
motorkerékpárt, alkatrészt, tartozékot, régi motor forgalmit.
T.: 06-70/650-3168

Öntözőrendszer, telepítése és
javítása, kertépítés kertrendezés,
veszélyes fakivágása, gallyazás,
füvesítés, ingyenes munkafelmérés,
Tel.:06-20/511-7557 kertetrendezek.hu

Redőny, szalagfüggöny, szúnyogháló
készítése, javítása.
Tel.: 06-70/557-7855

REDŐNY

TŰZIFA – TŰZELŐ

LAKATOSMUNKA

Lakatosmunka. Kerítés, korlát,
lépcső, kapu gyártását és szerelését

AKCIÓS TÜZELŐ! HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! T.: 06-70/605-4678, https://
ronkhasitokft.webnode.hu EUTR
szám: AA5932559. Némediszőlői
telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget.

Eladó tűzifa! Akác, tölgy, bükk
konyhakészen, hasítva 25 vagy 33

Villanyszerelést és tisztasági festést
vállalok rövid határidővel.
Tel.: 06-70/515-6114

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, -JAVÍTÁS
Gázkészülék-szerelés. Konvektorok,
gázkazánok, vízmelegítők karbantartása, javítása, cseréje.
T.: 06-70/502-2342
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-szerelés, -javítás, karbantartás,
duguláselhárítás. Kaposvári Péter
06-30/662-7087,www.gazfutes.eu
VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS. Gázkészülék javítása, karbantartása, cseréje és beüzemelése.
Tel.: 06-70/405-0030, Gerhát Attila

Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT,
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres!

• napi több adag étel extra juttatásként
• céges busz • munkaruha
• konyhai kisegítőknek akár
260 000–310 000 HUF kereseti lehetőség!
FÖLDMÉRÉS

KeréKpár SZAKÜZLeT
Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!
Minőségi k
o
kerékpár

b
Nagyob lyiség,
e
h
t
le
üz
bb
szélese ék!
t
z
s
vála

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Nyitva: H: 13–18, K: 9–18, Sze: 8–18, Cs, P: 9–18, Szo, V: Zárva

Tel.: 29/414-499 • E-mail: memobike2011@gmail.com

épületfeltüntetés, telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés,
tervezési alaptérkép készítése,
LÉzeRSzkenneLÉS
Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069
www.nadaplan.hu

Impresszum

Jelentkezni lehet a
06-20/77-111-53
telefonszámon.
Fúrt kutak üzemeltetési és
fennmaradási engedélyének
teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.
Ügyfelemnek egy lépést sem kell tennie!

Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840

Régió • Független, ingyenes regionális hírújság • Felelős kiadó: Szekerka János
Szerkesztő: Kovács-Solymosy Zsuzsanna • Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Nyomda: Oláh Nyomdaipari
Kft. (1211 Budapest, Központi u. 69–71) • A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.• Kiadó
és szerkesztőség címe: 2200 Monor, Martinovics u. 18. • E-mail: info@regiolapok.hu • Hirdetésfelvétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, horvath.szilvia@regiolapok.hu Terjesztés: MediaLOG-DMHM Zrt.
• Készült: 99 000 példányban. • ISSN 2939-5798 •Az újság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. •
Értesüléseket átvenni csak az újságra hivatkozva lehet. Az újságban megjelent adatok tájékoztató jellegűek. • Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az x-szel jelölt írásaink fizetett hirdetések.
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A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

KoMISSIoZó,
TARgoncáS,
MInőSégELLEnőR
MunKATáRSAKAT
KERESünK.

ÁLTALÁnoS
kARbAnTARTóT,
gépLAkAToST,
vILLAnySZERELőT éS
hűTőgépéSZT kERESünk.

A MIRELITE MIRSA ZRT.
albertirsai telephelyére,
azonnali munkakezdéssel
fagyasztott termékek
terítésére
TEhERgÉpkocSI-vEZETőT
keresünk B, c, E kategóriás
jogosítvánnyal digitális
tachográf és gkI kártyával.

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
érdeklődni: 06-53/570-147

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
érdeklődni: 06-53/570-147

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

Forgalomlassító párnák Üllőn
LASSÍTÁSRA KÉNYSZERÍT

Üllőn több helyre is helyeztek
már forgalomlassító párnákat el a
gyorsan közlekedő autósok miatt,
de most újabb utcákba fognak telepíteni ilyen eszközt.
A járművezetők gyakran ﬁgyelmen kívül hagyva a sebességhatárokat túl gyorsan közlekednek.
Erre nagyon jó megoldás lehet
az, amit Üllőn már két helyen is,
a Malom utcában az iskola előtt
Hirdetés

és a Dóra Sándor körúton az óvoda előtt telepítettek. Ez az úgynevezett forgalomlassító párna, mely
zajhatása minimális és balesetvédelmi szempontból is megfelelőek. A közeljövőben a Deák Ferenc
utcában, a Széchenyi utcában és a
Damjanich utcában is lesznek ilyen
„párnák”. A felsorolt három utca
mindegyike aszfaltburkolattal rendelkezik, amelyek állapota megfelelő az eszközök telepítéséhez.

Az utcákban elhelyezendő forgalomlassítók számát az utcák hoszsza alapján célszerű meghatározni,
ezért van, ahova több is fog kerülni. Ezen utcák szélessége alapján
egy-egy 1800 x 2000 x 65 mm-es
forgalomlassító párna telepítése elegendő lesz helyszínenként.
Ezeknek az anyaga UV-álló piros
vulkanizált gumi, fehér fényviszszaverő fóliával ellátva, ráadásul
felülete csúszásgátló kialakítású.
Az eszköz nappal és éjszaka is jól
látható. Fontos tudni, hogy a pár-

na lassításra kényszeríti a gépjárművezetőket, mivel ekkora eszközt nem tudnak csak kikerülni.
Pont úgy vannak tervezve, hogy
az egyik kerékkel mindenképp le
kelljen hajtani róla, ám a tűzoltóautók és a kukásautók zökkenőmentesen át tudnak haladni rajta,
nem okoz számukra fennakadást.
A forgalomlassító párnák funkciójukat tökéletesen, gond nélkül
ellátták eddig is, ráadásul telepítésük óta karbantartásra vagy javíJB
tásra sem volt szükségük.
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A Bro-Ker-Bét Kft. a jogelődök révén már több mint 30 éve
gazdálkodik és ebben a három évtizedben az ország egyik
meghatározó baromfitenyésztőjévé vált. Az állattartás és a
kapcsolódó szolgáltatások mellett a társaság tulajdonosai és
vezetői mindig nagy hangsúlyt fektettek a
jó vállalati légkörre és ezen felül a társadalmi
felelősségvállalásra is. A járás sportegyesületeit és egészségügyi intézményeit, valamint
az önkormányzatokat az elmúlt években
rendszeresen támogatta a társaság, 2017 óta
BRO-KER-BÉT KFT pedig kiemelt támogatója a Munkahely a
alá d o kér
a cs
tA
családokért Alapítványnak. 2022-ben a
ly
la
he
BRO-KER-BÉT Kft. 900 db naposcsibét adományozott az Alapítvány „Legszebb konyhakert” program támogatójaként, hozzájárulva
közel 100 család megélhetéséhez.

Magó tüzép

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
06-29/416-858, 06-30/974-1744
EUTR: AA5845901

Tűzifa, biobrikett, német
brikett, lengyel szén!
Koromtalanító, alágyújtós kapható!

30 N+F tégla
kedvező áron
Nádszövetek, betontermékek,
betonacélok, ragasztók,
Kingstone-vakolatok,
Beton Epag térkövek
Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
Százezreket spórolhat, ha saját
maga szerzi be építőanyagát!

Építőanyagok gyári ár alatt!

Hirdetés

robogók

MINDENNAP GONDOSKODJUNK RÓLUK

Akár 110 km hatótávval,
nagy teljesítményű Bosch
elektromotorral!

Bár évente csak egy nap, október 4-e számít az állatok világnapjának, azonban szeretni, megbecsülni és gondoskodni róluk egész
évben feladatunk, amennyiben
felelősek vagyunk egy élőlényért.
Mázlit közel két éve fogadta
örökbe Monorierdő Önkormányzata. A szerencsétlen sorsú kutyát egy téli fagyos napon találták
a településen. Az állat az erdő mélyén egy csirketetemekkel teli zsák
mellett feküdt, valószínűleg kirágta magát onnan, hogy életben maradjon.

Minimális üzemeltetési és
karbantartási költség.
Gazdag felszereltség,
megbízható alkatrészek.
Már 20% önrésszel
elérhető!

További információk: https://citiwelldelpest.hu/
Cím: CITIWELL DÉL-PEST 1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D
Mobil: +36-20/490-3904 E-mail: ertekesites@citiwelldelpest.hu
Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 09:00-18:00, szombat: 10:00-13:00, vasárnap: zárva

„Az interneten terjedő posztokat látva döntöttünk úgy, hogy
örökbe fogadjuk” – olvashatjuk a
település közösségi oldalán, ahol
az állatok világnapja alkalmából megemlékeztek Mázliról is.
– „Sokszor csak az ajtó melletti kényelmes helyéről ﬁgyel, de ha
kedve támad, akkor elkíséri – hivatalon belül – az ügyei intézésére
érkező lakosságot vagy éppen csak
a napon sütkérezik. A mai napon
egy hatalmas csonttal köszöntöttük őt az állatok világnapja alkalmából! Isten éltessen, kis bundás
barátunk!”

Hirdetés

Magócsi Ruhatisztító

Szerelvény – Sarok

Felvevőhelyek:

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit

Épületenergetikai
tanúsítvány
kÉszítÉse

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41.
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773

Vladár Zoltán
okl. építőmérnök,
kamarai szám: TÉ 13-63943
Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

háztól házig szállítással!

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!
Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050 E-mail: memofoodmonor@gmail.com
Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal
várjuk kedves vásárlóinkat
a környék legnagyobb állateledel-szaküzletében!

Ne csak az állatok
világnapján ﬁgyeljünk rájuk!

100% elektromos

Monor: Kossuth Lajos u. 41.
Üllő: Templom tér – Hableány Lakástextil üzlet
Vecsés: CBA – Varroda
Albertirsa: BB Ruházat a Polgármesteri Hivatal mellett
Cegléd: Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstisztító
Dabas: Fő út 46. – Élelmiszerboltban

Monor, Ady E. út. 47–49. • Albertirsa, Pesti út 68.

Már 15 000 Ft-tól!

Zalakerámia csempék, járólapok.
Fürdőszobabútorok.
Kazánok, cirkók, radiátorok,
acél-, műanyag- és rézcsövek.
Minden ami a víz-, gáz-,
fűtésszereléshez kell.
Fürdőszobát féláron!

Az otthonfelújítási támogatással
akár 50%-ot is spórolhat!

Kedvező áraK
Tel.: 06-29/996-659

Nyitva: H–P: 8–17, Szo: 8–12

Monor, út 22/A
Ady Endre
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Átadták az új Manófalva
Bölcsődét Monoron

Pilisi programajánló

MÁR KÉT BÖLCSŐDÉJE VAN A VÁROSNAK

Monor új bölcsődéje a vásártéren kapott helyet 6 csoportszobával 80 fő befogadóképességgel. Az
építkezés tavaly áprilisban vette
kezdetét, az épület 1200 m2-en
helyezkedik el, ahol főzőkonyha is
kialakításra került, mely a későbbiekben a másik monori bölcsődét, a Virág utcai intézményt is
el tudja majd látni. A kötelező
helyiségeken felül létrehoztak egy
sószobát is, mely a gyermekek
egészségére jótékony hatással bír,
elsősorban légúti megbetegedések

megelőzésében lehet szerepe. Az
udvart három részre osztották,
mely egyenként két-két csoportnak biztosít játszási lehetőséget.
Szintén a szabadban tartózkodást
segítik elő a csoportok előtt található fedett teraszok, ahol a burkolat gyermekbarát öntött gumi.
Monoron a bölcsődei ellátás 69
évre vezethető vissza: a Virág utcai bölcsőde 1953 szeptemberében
nyitott meg, mely hamarosan már
120-130 százalékos leterheltséggel
működött.

Hirdetés

Vecsési nagyüzemi konyha

alapanyagraktárba
munkatársat keres!
• napi több adag étel extra juttatásként
• munkaruha
• akár 300 000 HUF kereseti lehetőség!

Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com

Fogmentési akció!
Dr. Sarrami Shahin 20
év szájsebészeti- és
parodontológiai
tapasztalattal szeretettel
várja Önöket!

Dental Diamond

A fogágybetegség egy súlyos betegség, ami kevés tünet
jelentkezése esetén is a fog elvesztéséhez vezet.
Kezdetben vérző íny, majd kellemetlen lehelet jelzi, végül
a fog mozgása. Számos műtéti és műtét nélküli megoldást
tudunk kínálni a fog megmentése érdekében.

Szolgáltatásaink
Szolgáltatásaink:
• Esztétikai fogászat
• Fogmegtartó kezelések
• Fogszabályozás
• Fogágybetegségek kezelése
• Fogpótlások (inlay, korona, kivehető
fogsor)
• Szájsebészet és műtéti beavatkozások
(implantálás, csontpótlás).

Az Implant Diamond csapata
azért dolgozik, hogy Ön bátran
mosolyogjon!

• 2230 Gyömrő, Szent István út 21. • www.implantdiamond.eu • Telefon: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007
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Újhullám az autóiparban!
A CÉgRőL dióhéjban:
A Shinheung SEC EU Kft. a dél-koreai tulajdonú Shinheung
Sec Részvénytársaság legfiatalabb leányvállalata. Anyavállalatunk 1979-ben családi vállalkozásként alapult. Dél-Korea, Kína és
Malajzia után 2017-ben megérkezett Monorra. A legkülönfélébb
gyártási folyamatokat és technológiákat kiszolgáló gyáregységünk mára több, mint 1600 főt foglalkoztat. Fő tevékenységünk
egyedi szabadalom alapján elektromos járművek akkumulátoralkatrészeinek gyártása, melyek elsősorban magas nívójú, német
gyártmányú személygépkocsikba kerülnek beépítésre.

CSATLAKoZZ hoZZÁNK
opERÁToRKÉNT!
AMIT KíNÁLuNK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparágában
Multikulturális munkakörnyezet
Teljeskörű betanítás
Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
Stabil munkahely és megbecsülés
12 órás munkarend (06–18, 18–06)
80%-os éjszakai pótlék (22–06-ig)
Jelenléti bónusz bruttó 40 000 Ft/hó értékben
Toborzási bónusz bruttó 30 000 Ft/fő értékben
Feladatkörökhöz járó bruttó 20 000 Ft/hó bónusz
Év végi prémium az alapbér akár 100%-a
Részlegnek megfelelő védőruházat/munkaruházat
Utazási hozzájárulás 15 Ft/km
Céges buszjárat

E LÉ R h E T ő
FIZETÉS
NE T Tó

450 000 Ft

BuSZJÁRAToK:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápiószele, Farmos, Nagykáta,
Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba
III. Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, Pilis, Monorierdő
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Kőbánya-Kispest, Vecsés,
Üllő, Péteri
V. Bp. X. ker., Bp. VIII. ker., Vecsés
VI. Bp. X. ker.

MEgFELELő LÉTSZÁM ESETÉN
ÚJ BuSZJÁRAToT INDíTuNK!

JELENTKEZÉS
1. 24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése
+ rövid önéletrajz ZÁRT borítékban történő leadása,
vagy
2. önéletrajz megküldése az

allas@shsec.hu

e-mail-címre, válaszban megküldjük
a jelentkezési lapot
Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu • http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/
Címünk: 2200 Monor, Ipar u. 20.
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Market Central Ferihegy
Bevásárló Park

10 %

Cím: 2220 Vecsés, Fő út 246–248.
Telefon: 06-29/557-000
E-mail: info@marketcentral.hu
Web: www.marketcentral.hu

2022. 10. 17-től 31-ig
Részletek a hátoldalon.
2050000000232





20 %

Kulcsszerviz

10 %

Kulcsmásolás
és cipőjavítás

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.



15 %

A játszótér mellett.

Törzsvásárlói
kedvezmény
akár

AJÁNDÉK coca-cola!

27 %-ig

20 %

2022. 10. 17-től 12. 31-ig.

2022. 10. 17-től 12. 31-ig.

Beváltható: 2022. október 28-tól 30-ig.





Érvényes:
2022. 10. 17-től 10. 31-ig.

2022. 10. 17-től 12. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.





20%

20%

Legyél te is
törzsvásárlónk

kedvezmény
Bioderma Atoderm
termékcsaládra

és vásárlásaid
után
kedvezményt
kapsz!

2022. 10. 15-től 12. 31-ig.
További részletek a hátoldalon.

kedvezmény
Cerave termékekre

2022. 10. 01-től 10. 31-ig.
További részletek a hátoldalon.




Isztambuli döner

4000 Ft

Minden
meleg ételre
kedvezmény

kedvezmény!
2022. 10. 17-től 31-ig.

15 % kedvemény
2022. 11. 1-től 9-ig.

2022. 10. 17-től 12. 31-ig.

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Passzázs



Részletek a hátoldalon.


Market Central

10 %

s
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Nyitvatartás:
Tesco: hétfőtől péntekig: 6–21 óráig, vasárnap: 6-20 óráig.
ÜzleTek álTalános
TTalános nyiTvaTar
T Tása:
Tar
T

hétfőtől szombatig: 9–20 óráig, vasárnap: 9–18 óráig.
Egyes üzletek és éttermek nyitvatartása eltérő lehet!
Kérjük, tájékozódjon honlapunkon a
www.marketcentral.hu, üzleteink menüpont alatt!

Gépjárművel érkező
vásárlóinkat

1550 Férőhelyes

ingyenes
parkolóval
várjuk!


A Market Central Ferihegy Bevásárló Parkban
az alábbi üzletek szintén várják a vásárlókat:
Tesco, Biohair, Burger King, CCC, Deichmann, DM, ECOFAMILY, H&M, JYSK, KIK,
Müller, Diego, Herbaház, Pepco, Sportfactory, Yettel, Vestar, C&A, Háda,
Séf étterem, Sherry étterem, Fressnapf, Telekom, Waikiki, Lipóti Pékség,
Kenyeres hamburgerező, Intersport, Cafe Frei

10%
10
% KEDVEZMÉNY mindenre.*
*A kupon felhasználható 2022. 10. 17-től 31-ig a vecsési Praktiker
áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén.
A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a
kiárusításos, a „megéri” és „ajánlatunk” jelöléssel ellátott termékekre
nem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használhahasználha
tó fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze!
A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a
kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés
előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható,
utólagos érvényesítése kizárt! www.praktiker.hu

Az esetleges elírásokért elnézést kérünk! A Market Central Ferihegy üzemeltetése és az üzletek
az elírásokkal kapcsolatban nem vállalnak felelősséget.






20 % kedvezmény legalább
3 db kulcs másolása,
vagy 3 pár cipő javítása esetén.
A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér
mellett található, ahol élezés és elemelemcsere-szolgáltatás is igénybe vehető.

20% kedvezményt adunk
minden termékre

10%
10
% kedvezmény
minden termékre.

Vecsésen a Market Centralban található Háda üzletünkben.
A kupon beváltható 2022. október 28-tól 30-ig.
A kedvezmény más akcióval nem összevonható!

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.




15%
15
% kedvezmény
minden könyvre.

Miért érdemes Líra törzsvásárlónak lenni?

2 db sajtos-tejfölös lángos
vásárlása esetén
1 db dobozos Coca-cola üdítő
ajándék.

A kupon a vecsési Líra Könyváruházban
könyvvásárlás esetén váltható be
(kivéve az akciós könyvek, szótárak, lexikonok, hangoskönyvek).
Más kedvezménnyel nem vonható össze.
Egy alkalommal egy kupon váltható be.
2022. 10. 17-től 10. 31-ig.

Mert a törzsvásárlói kártyájával 7% kedvezménnyel
vásárolhat a Líra könyvesboltokban.
Mert a törzsvásárlói kártyájával a lira.hu webáruházban
az elmúlt 365 napban megrendelt és átvett megrendelés
értékétől függően akár 27% kedvezménnyel vásárolhat a
lira.hu online könyváruházban.

Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.




Kivéve az akciós kiszerelések.
Vásárlásonként egy darab kupon használható fel.
A kupon készpénzre nem váltható.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át
a pénztárosnak!
Érvényes 2022. 10. 01-től 10. 31-ig.
kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban.

Kivéve az akciós kiszerelések.
Vásárlásonként egy darab kupon használható fel.
A kupon készpénzre nem váltható.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át
a pénztárosnak!
Érvényes 2022. 10. 15-től 12. 31-ig.
kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plusban.

https://budmil.eu/leiras/
torzsvasarloi-program




Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.
Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon
használható fel.
A kupon készpénzre nem váltható,
utólagos érvényesítése kizárt.
A kupont a fizetés előtt kérjük,
adja át a pénztárosnak!
Érvényesség: 2022. 10. 17-től 12. 31-ig.

Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható,
és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes!
Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.

Market Central

Passzázs

Minden teljes árú télikabát
vásárlásánál
4000 Ft
kedvezményt adunk.
Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható,
és kizárólag a vecsési budmil Store Market Centralban érvényes!
Az ajánlat 2022. 10. 17-től 31-ig érvényes.



15 % kedvezmény
minden teljes árú
kötött pulóverre.



s
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Töltött sütőtök
Vegán vacsoraparti készül az őszi
vagy a téli hónapokban? Süssünk
tököt rizsből, édesköményből,
almából, gránátalmamagból és
pekándióból álló pompás töltelékkel.

Elkészítés:

1.

Melegítsd elő a sütőt
200C/180C ventilátor/gáz
6-os fokozat Vágd le a sütőtök
tetejét és egy fémkanállal szedd
ki a magokat. A sütőtököt tepsire
tesszük, kívül-belül bedörzsöljük
2 evőkanál olajjal, és jól fűszerezzük. Süssük a sütő közepén
45 percig, vagy amíg megpuhul,
a „fedéllel” az oldalán.

2.

Eközben a vadrizst alaposan öblítsük le, és a csomagolási utasítások szerint főzzük

Ősz i
TŰZIFAVÁSÁR
EUTR szám:
AA5856576

Szerezze be moSt
tűzifáját!

számlával garantált mennyiség!
Házhoz szállítás

Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689
Erdei m3-ben is kapható.
A némediszőlői telephelyen
hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a megvásárolt
mennyiséget!

Hozzávalók
• 1 közepes méretű sütőtök
vagy kerek tök (kb. 1 kg)
• 4 evőkanál olívaolaj
• 100 g vadrizs
• 1 nagy édesköményhagyma
• 1 bramley alma
• 1 citrom héjában és levében
• 1 evőkanál édesköménymag
• ½ teáskanál chilipehely
• 2 gerezd fokhagyma összetörve
• 30 g pekándió, pirítva és durvára vágva
• 1 nagy csomag petrezselyem
durvára vágva
• 3 evőkanál tahini
• gránátalmamag

HELYZETBE HOZZUK!

Konyhakészre
hasított
AKÁC

Konyhakészre
hasított
TÖLGY, BÜKK

meg, majd terítsük ki egy tepsire,
hogy kihűljön. Vékonyan felszeleteljük az édesköményt és az
almát, majd facsarjuk rá fél citrom levét, hogy megakadályozzuk az elszíneződést.

3.

A maradék 2 evőkanál olajat egy serpenyőben felhevítjük. Pirítsuk meg az édesköménymagot és a chilipehelyet,
majd ha a magok elkezdenek
pattanni, keverjük hozzá a fokhagyma és az édeskömény felét.
5 percig főzzük, amíg megpuhul,
majd keverjük össze az almával,
a pekándióval és a citromhéjjal.
Levesszük a tűzről. Adjuk hozzá
a keveréket a főtt rizshez, majd
keverjük hozzá az apróra vágott
petrezselymet és ízesítsük meg.

4.

A keveréket a megpuhult
sütőtökbe töltjük, és 10-15
percre visszatesszük a sütőbe,
amíg minden forró lesz. Közben
a maradék citromlevet a tahinivel, a maradék fokhagymával és
annyi vízzel habosra keverjük,
hogy öntet legyen. A tököt gránátalmamaggal és az öntettel
megszórva tálaljuk.

Fűtsönhűtsön
Korszerű, energiatakarékos,
hatékony megoldás
a hideg-meleg napokra!
Ingyenes felmérés,
szaktanácsadás!
Keressen bizalommal!

T: +36-30/467-7122

www.klimaprofesszor.hu

Tésztakészítő délután Vasadon
Idézzük vissza a gyermekkor ízeit – ez volt a mottónk szeptember
15-én csütörtökön –, amikor a Vasadi Könyvtár és Művelődési Házban egy délutánt arra szántunk, hogy tanuljuk el a házi tészta készítés fortélyait egy igazi vasadi nagymamától.
Külön örültem, hogy érkeztek érdeklődők a fiatalok közül is, de
velünk tartott tapasztalt háziasszony, és jómagam is, aki még sosem gyúrt házi tésztát. Sok-sok használható tippet kaptunk a délután során.

A tészta begyúrása után Kati
néni elmondta, meddig pihentessük, majd felvágtuk, készítettünk
belőle cérnametéltet, nagykockát
és szélesmetéltet is. Közben beszélgettünk a régi időkről, Kati néni
gyermekkoráról. Megtudtuk, hogy
fiatalkorában volt tésztanap a héten,
aznap nem ettek húst. Arról is mesélt, hogy milyen jellegzetes ételeket ettek a szegényebb időkben.
A tésztakészítő délutánunkról videó is készült, amely a Williams
Televízió adásában lesz megtekinthető.
Köszönöm mindenkinek, aki eljött, rászánta az idejét a közös
főzésre, de különösen Kati néninek, aki mindig kész tanítani, tudását átadni nekünk. Az esemény folytatását tervezzük, októberben
egy alkalommal még csatlakozhatnak azok, akik most nem tudtak
Kériné Veroczki Barbara, intézményvezető
eljönni.
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VIHARFOTÓS, AKI
repülőgépekre is vadászik
Tiszavölgyi Dávid hat évvel ezelőtt váltotta le
mobiltelefonjának kameráját egy fényképezőgépre,
és autodidakta módon, könyvekből, videókból
tanulta ki a fotózás művészetét.

K

edvenc témái a repülőgépek és a viharok, melyeket a megszokottól eltérő
perspektívákból
külön-külön,
illetve egy képen is szívesen
megmutat.

– Mióta fotózol?
– 2016-ban vettem meg az
első gépemet, innentől foglalkozom vele kicsit komolyabban.
Előtte sokat fotóztam telefonnal,
de az inkább gyakorló időszak
volt.
– Tanultad a fényképezést?
– Könyvekből, videókból, illetve mindenből, ami elérhető.
Teljesen autodidakta módon sajátítottam el minden részét.
– Mik a kedvenc témáid?
– Elsősorban a vihar és a repülők, ezekben érzem leginkább

otthon magam. Hobbiból viharvadászattal is foglalkozom, ez
pedig szerintem nagyon jó társa
a fotózásnak. A reptér a fotózáshoz hasonlóan 2016 óta tölt be
jelentősebb szerepet az életemben. Az egyik barátom vitt ki, és
szerelem lett első látásra. Rengeteget járok a repülőtérre.
– Viharban is fotózol gépeket?
– Persze! Tavaly sikerült lefotóznom, ahogyan a repülő
mögött csap le a villám. Ezek a
pillanatok nagyon kedvesek számomra, szeretem ötvözni a kettőt. Ilyenkor olyan képeket tudok
készíteni, amiket nagyon kevés
ember láthat élőben.
– Hogy képzeljük el a viharvadászt?
– Nagyjából úgy, ahogy az ismeretterjesztő csatornákon látjuk: emberek mennek a
tornádók, szupercellák
után. Ugyanezt csináljuk mi is, csak nyilván kicsiben, hisz itt nem anynyira jellemzőek az erős
tornádók például. Előrejelzést készítünk, ezt
publikálom is a viharvadászcsoportunkban
és a weboldalunkon. Itt
megadjuk, hogy melyik
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felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és szolgáltatások
árai a készlet erejéig érvényesek!

az a célterület, ahol zivatarok
várhatók, majd odamegyünk és
dokumentáljuk az eseményeket.
Hivatalosan meteorológiát sem
tanultam sosem, azt is autodidakta módon sajátítottam el.
– A fotózás is igényel tervezést?
– Próbálok a különleges fotókra törekedni. Vannak az úgynevezett spotterek, avagy repülőfotósok, akik leginkább „csak”
dokumentálás céllal fotóznak,
de én szeretek valami mást, valami kicsit különlegesebbet mutatni, ezek pedig minden esetben
tervezést igényelnek. Ilyen, ha
valamit napszakhoz kötök, napkeltében és napnyugtában a legszebbek a fények, de önmagában
a repülőgép útja is tervezhető.
Ha egy speciális gép várható,
amit szívesen megörökítenék,
azt a Flightradaron követem,
így pedig a leszállási pályáját, a
Naphoz vagy a Holdhoz való viszonyát és sok egyéb tényezőt
is ki lehet számolni. Először a
fejemben születik meg egy kép
és azt próbálom kivitelezni a
helyszínen.
– Mennyi ideig tart egy kép elkészítése?
– A legtöbb időt talán a holdas
képek veszik igénybe, de ez vál-

tozó. Előfordult már, hogy otthon,
az ablakból megláttam egy repülőgépet, ami a Hold irányába
haladt. Kiszaladtam a teraszra és
már el is készült a kép. Egy holdkeltés képnél hetekig terveztem
a Hold állásait, a beállításokat, a
helyszínen eltöltött három órás
megvalósítás volt a legkevesebb idő a projektben. Egy másik képem alkalmával éjjel 3-tól
reggel 7-ig kergettem a Holdat,
mert a ködös-felhős időben nem
mindig volt rálátásom a holdfogyatkozásra, ehhez hozzájött a
tervezés és az utómunka ideje
is. Az eddigi legtöbb időt igénylő képemen több repülő látható.
Az egy reggeltől késő délutánig
tartó helyszíni fotózás volt, az
utómunkát is kint végeztem.
– Gondolkoztál már azon, hogy
tanítsd a fotózást?
– Megfordult már a fejemben
a gondolata, és az is, hogy social
media platformokra oktatóvideókat töltsek fel. Egyelőre még
úgy gondolom, várok ezzel, addig pedig a lehető legmagasabb
szinten próbálom fejleszteni
magam.
– Hol tekinthetjük meg a képeidet?
– A képeim az interneten megtekinthetők, egyrészt a http://tiszavolgyidavid.com weboldalon,
illetve a https://www.facebook.
com/davidiphotos/ Facebook olAntal Fanni
dalamon.
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vízszerelés,
duguláselhárítás,
csatornatelepítés
földmunkával,
közműhálózat kiépítése
fűtés, radiátor, bojler,
mosdó, csaptelep
cseréje,
beszerelése

KÚTFÚRÁS!

06 -70/635 -7804

Köffer Lajos

Vízkútfúrás,
kompresszorozás,
meglévő kutak
engedélyez
tetése.

0620/9971299

http://vizetszerelek.hu/

Hűtőgépek,
fagyasztók
javítása
Helyszínen,
garanciával
telefon:
telefon:
06-30/960-8495,
06-70/426-3151

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Horváth Szilvia, tel.: 06-70/3194317, e-mail: horvath.szilvia@
regiolapok.hu

KLÍMATELEPÍTÉS,
KArbAnTArTáS
és TiSzTÍTáS!
Rövid szerelési határidővel,
korrekt árakkal!
TL Clean Cool Kft.
Tel.:

06-30/596-0210

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK!
Új tetőszerkezetek készítése
Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,
fóliázás, szarufaerősítés
Lapos tetők és garázsok szigetelése
GV nehézlemezzel
Munkálatainkra teljes
körű garanciát vállalunk
Demeter Sándor – ács, tetőfedő
Tel.: 06-30/326-8727

LakaTos-

munkát vállalok
•
•
•
•
•
•

kerítések, korlátok
acélszerkezetű lépcsők
toló-úszó-nyíló kapuk
kőművesmunkák
polikarbonát tetők
festést nem igénylő
deszkakerítések

gyártását és szerelését
vállalom Pest megyében.
Tel.: 06-20/219-6040

www.rennel.hu

Herendi Tamás
zárszerelő

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK
Nem nyílik az ajtó? Gyors és precíz
ajtónyitások.

Zárcsere műanyag
és kínai ajtókban.
Előzze meg a betörést!
Törés- és másolásvédett,
erősített zárbetétek beszerelése.
Speciális biztonsági zárak
felszerelése.
MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET

Hívjon bizalommal:

06-30/489-5334
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AlAp tetŐiG
A
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• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet,
ereszcsatorna
javítása, cseréje

Alpin technikáv
technikávAl

keDvezŐ árAk!

istván és társai.

06-30/919-4694

Üveges és képkeretező
Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.

www.kego.hu

Indulás előtt hívjon!

06-30/214-7167,
06-29/415-874

Törött üvegét
javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott
számlát adunk.
Hőszigetelt üvegek.

Régi, szimpla üveges
ablakok felújítása
hőszigetelt üveggel.

Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat
és műszaki vizsgára való felkészítés
• klímatöltés
• gumiszerelés,
javítás, centrírozás
• gépjárműdiagnosztika
• időszakos karbantartás
• futóműállítás
MÉHÉSZ JÁNOS Kft. 2200 Monor, József A. utca 108/38. (Gomba felé vezető út)
Telefon: 06-29/416-123 • www.muszakivizsga-monor.hu

A Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft. a
világ egyik vezető biztonsági szolgáltatója hisz abban, hogy
nem csupán a megfelelő végzettséggel rendelkező kollégát
keresi, hanem azt, aki megfelelő hozzáállással is rendelkezik,
nemtől, kortól, identitástól függetlenül.

Személy- éS vagyonőr
Gyál, többségében hölgyeket foglalkoztató ipari
objektum őrzésére és női öltöző ellenőrzésére

HölGy MunKAtárSAKAt KereSünK
ALAKOT
ÖLT
A JÖVŐD

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzodat a
turi.erika@securitas.hu
e-mail-címre várjuk

ÚJHARTYÁNBAN

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK ÚJHARTYÁNBAN

Megynyitottunk
Monoron!

Amit kínálunk neked:
•
•
•
•

Versenyképes jövedelem
Éves bruttó 600.000 forint értékben választható cafeteria
Közlekedési költségtérítés, céges buszjárat
Szupermodern, biztonságos munkakörnyezet

Várjuk jelentkezésedet email-ben, weboldalunkon
vagy telefonon:

hr.ujhartyan@rehau.com
www.rehaukarrier.hu

220307_rehauhird_96x134mm_tukor_mod1.indd 1

06 29 271 302
06 29 271 305

Örömmel jelentjük, hogy az Assix
Intersolar Kft. megnyitotta legújabb
irodáját Monoron a Mátyás király
utca 53. alatt! Jöjjön el hozzánk és
ismerje meg a megújuló energiában
rejlő lehetőségeket!

Legyen Velünk naprakész!
+36 20 288 2252
monor@assixintersolar.com
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A JYSK ecseri logisztikai központjának félautomatizált raktárába
es targonca vezetői engedéllyel rendelkező kollégákat keresünk!

öznapi munkavégzés
▪ Tapasztalattól függő sávos bérezés +
AAJYSK
ecseri
logisztikai
központjának
félautomatizált
raktárába
JYSK
ecseri
logisztikai
központjának
félautomatizált
raktárába
szak
bónusz
– bruttó
460.000
Ftérvényes
targonca
vezetői
engedéllyel
rendelkező
kollégákat
keresünk!
érvényes targonca vezetői engedéllyel rendelkező kollégákat
keresünk!
nságos, modern, tiszta raktár
570.000 Ft – és béren kívüli
▪ Hétköznapi munkavégzés
▪ Tapasztalattól függő sávos bérezés +
▪ Hétköznapi
n fűtött, nyáron
hűtöttmunkavégzés
helyiségek
bérezés –
▪ Tapasztalattól
juttatások,
már azfüggő
elsősávos
hónaptól.
▪ 3 műszak
bónusz – bruttó 460.000 Ft▪
3
műszak
bruttó 390.000 Ft-475.000 Ft+
mentes tárolás
▪ Biztonságos, modern, tiszta raktár
570.000 Ft – és béren kívüli
▪ Biztonságos, modern, tiszta raktár

▪ Télen fűtött, nyáron hűtött helyiségek
Várjuk
a jelentkezéseket
▪ Télen fűtött,
nyáron
hűtött helyiségek
▪ Polcmentes tárolás

▪

15% bónusz – és béren kívüli

már az első hónaptól.
ajuttatások,
juttatások, már az első hónaptól.
Polcmentes
tárolás
Karrier
Oldalunkon: allas.jysk.hu
Várjuk a jelentkezéseket a
E-mailben:Karrier
dce_munka@jysk.com
Várjuk
a jelentkezéseket
Oldalunkon:
allas.jysk.hua
allas.jysk.hu
Karrier
Oldalunkon:
Telefonon:
+36203778281
E-mailben:
dce_munka@jysk.com

Nyitott

E-mailben:
Telefonon: dce_munka@jysk.com
+36203778281
Toborzásunk
folyamatos!
Telefonon:
+36203778281
Toborzásunk folyamatos!
Toborzásunk
folyamatos!
pozícióinkról
a
Nyitott pozícióinkról
a KARRIER
OLDALUNKON

KARRIER OLDALUNKON

KARRIER
OLDALUNKON
pozícióinkról
találsz
bővebbainformációt:
allas.jysk.hu
találsz Nyitott
bővebb
információt:
allas.jysk.hu
találsz bővebb információt: allas.jysk.hu

