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AJTÓ - ABLAK
EGYEDI MÉRETBEN

5 év 
garancia

1161 Bp. Rákosi út 82.
Ny.: H-P: 9-18, Szo.: 9-12

06-1/4060-609  06-70/3892-052 
bb-ablak.hu  bb-ajto.hu

bb-ablak@bb-ablak.hu

Tervezéstől 
a kivitelezésig, 
15 év szakmai 
tapasztalattal!
BB ABLAK KFT.

 ABLAKOK  BEJÁRATI AJTÓK  
  BELTÉRI AJTÓK

EGYEDI 
KEDVEZMÉNYEK!

Kérjen személyre szabott árajánlatot!

AKCIÓ! Minden SZŐNYEG árából 
20% kedvezmény! 

Az akció április 30-ig tart.

EMOK Fashion

Ruházati üzletünkbe PÉNZTÁROS-ELADÓT  keresünk.  
Jelentkezni: Dunakeszi, Nádas u. 8. vagy  06 30 813 9713

Ruha, cip�, táska, fehérnem�, lakástextil, sz�nyeg, ajándék

Nyitva: H-Szo:1000-2000   V:1000-1800 Dunakeszi Buy-Way Bevásárlóközpont

FELADATOK:
-

ELVÁRÁSOK:

BÉR: 

1 ÉV UTÁN:

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ

andrea.metzger@schawk.eu
707766046

AMIT KÍNÁLUNK:
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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. Vác, dr. csányi L. krt. 51.

EZ JÓ ÜZLET LESZ!

KISVÁLLALATI
SZOLGÁLTATÁSOK

AKCIÓS
INTERNET- 
CSOMAGOK

EGY PROFI VÁLLALKOZÁS  
PROFI INTERNETET ÉRDEMEL!

A legújabb frizurák online időpontfoglalással! Egy jó 
fodrász mindig lépést tart a korral és a vendégek 
igényeivel, és ezeket az internet kiválasztásánál 
is szem előtt tartja. invitel.hu/kisvállalati

Megbízható autószerelő, alkatrészek beszerzése kül-
földről is. Egy autószerelő műhelynek is szüksége 
van jó internetkapcsolatra. Ezt nálunk megtalálja! 
invitel.hu/kisvállalati

Egy igazán jó étteremben a net is a menü része. A ven-
déglátóiparban ma már elvárás a jó internetkapcsolat 
– a vendégek számára is. Ebben partnerek vagyunk.
invitel.hu/kisvállalati 

Frissen sült péksütemények online is rendelhetők! 
Teljes kiőrlésű gabonák, korszerű alapanyagok és 
megbízható internet együtt egy sikeres pékség-
ben? Segítünk megvalósítani. invitel.hu/kisvállalati

Gyors kulcsmásolás, gyors internet. Minden kisvállal-
kozásnak szüksége van megbízható internetkapcso-
latra, különösen ott, ahol a gyorsaság is fontos. Szá-
mukra van egy profi ajánlatunk. invitel.hu/kisvállalati

A Dunamenti Tűzvédelem Zrt.  
anyaggyártó üzemébe keresünk:

ANYAGGYÁRTÓ 
MUNKAKÖRBE 
FÉRFI MUNKAERŐT 

Elvárásaink: 

Előnyt jelent: 

Mit kínálunk?

JELENTKEZÉS:  

 Horoszkóp 16. Horoszkóp 16. Paradicsomos cukkiniragu baconbe tekert csirkemellel

Elkészítés: 
A csirkemellet négy felé vág-
juk, sózzuk, borsozzuk, bele-
tekerjük a baconbe. Jénai 
tálba tesszük, és alufóliával 
lefedve, 190 fokon 50 perc 
alatt készre sütjük. A vörös-
hagymát apró kockára vágjuk, 
és az olívaolajon üvegesre 

pirítjuk. Ha a hagyma elké-
szült, hozzáadjuk a zúzott 
fokhagymát és a nagyobb koc-
kára vágott cukkinit, és fedő 
alatt roppanósra pároljuk.
Ha a cukkini elérte a megfe-
lelő állagot, ráöntjük a para-
dicsomkonzerveket, sózzuk, 
borsozzuk, összeforraljuk, és 

a végén megszórjuk az aprí-
tott bazsalikommal. A csir-
kemellet a raguval kínáljuk. 
Közvetlenül tálalás előtt meg-
szórhatjuk egy kis reszelt 
parmezánnal. Kínálhatunk 
hozzá párolt rizst, de anélkül 
is megállja a helyét.   

(forrás:nosalty.hu)

Hús
•0.5 db csirkemell filé
•só ízlés szerint
•négyszínű bors ízlés szerint
•8 szelet bacon

Ragu
•1 közepes db vöröshagyma
•1 ek olívaolaj
•2 gerezd fokhagyma
•3 közepes db cukkini

•40 dkg konzerv paradicsom
•só ízlés szerint
•négyszínű bors ízlés szerint
•1 csokor bazsalikom

Hozzávalók / 2 adag :

Kos: A héten előtérbe kerülnek a kapcso-
latai és lehetősége nyílik arra, hogy hely- 

rehozza a problémás viszonyait, begyógyítsa a régi 
sebeket és enyhülést hozzon magának, illetve 
másoknak. Nem fog egyik napról a másikra 
menni, de érdemes mielőbb belefognia. Legyen 
környezetével türelmes és nyitott és ha eleinte 
nehézkesnek tűnik a béke előidézése, netán konf-
liktusokba keveredik, akkor se adja fel!                          

Bika: A héten, ami jellemezni fogja, az a 
szeretetéhség és az érzelmi zűrzavartság. 

Az előbbivel érdemes lenne óvatosan bánnia, 
ne tegye közhírré, különben könnyen kihasznál-
hatják. Jobban tenné, ha törekedne arra, hogy 
érzelmei letisztuljanak és harmóniát csem-
pésszen az életébe, de ehhez szembe kellene 
néznie az igazsággal, hogy mit is akar pontosan.                               

Ikrek: Sűrű hét elé néz, főleg kapcsolatok 
terén, mert mindenki találkozni szeretne 

Önnel. Ennek az is az oka, hogy olyan periódus-
ban van, amikor tanulnia kell másoktól vagy 
pedig helyre kell hoznia a kapcsolatait. Éppen 
ezért legyen nyitott, már csak azért, mert új 
ismerősökre is szert tehet, akiktől szintén ta-
nulnia kellene.                          

Rák: Manapság gondokba ütközhet a 
családjával. Egyfelől egyes problémák 

megoldása Önre hárul, és ez a felelősség kimon-
dottan stresszeli. Más tekintetben pedig az a 
gondja, hogy úgy érzi, nem szeretik Önt eléggé és 
nem ismerik el, ami kisebbségi érzést kelt Önben. 
Az nem sokat segít a dolgon, ha régi sérelmekkel 
hozakodik elő. A gyógyulás fázisa azzal kezdődik, 
ha megvallja érzéseit szeretteinek.                              

Oroszlán: Hogyha valakinek ígért valamit, 
azt feltétlenül tartsa be és ne próbálja 

megkerülni, mert különben elveszítheti az illető 
támogatását, szeretetét. Különben is, a héten 
érdemes odafigyelnie kapcsolataira, mert úton 
vannak a változások, amelyek által pozitív irányba 
változhatnak a viszonyai.              

Szűz: A következő napokban meglehetősen 
feszült és türelmetlen lehet. Azt érezheti, 

hogy a környezete próbára akarja tenni. Ugyan-
akkor nem csak azt érzi, hogy bosszantják, 
hanem mellette semmibe veszik, nem értékelik 
és becsülik igazán. Nem szabad hagynia, hogy 
ezek a tapasztalások elkedvtelenítsék, csökkent-
sék az önbizalmát. Támaszkodjon azokra, akik 
támogatják Önt!                       

 Mérleg: Mostanában maga alatt lehet. 
Elégedetlen az életével, a helyzetével, bold-

ogtalannak érezheti magát. Érdemes lenne meg-
vizsgálnia az okait, ugyanis legtöbb problémája 
olyan, amin tudna segíteni, ha szembe merne 
nézni a fájó igazsággal. Ebben segítségére lesz 
a környezete is, amely tükröt mutat Önnek, így 
valósággal küzdenie kell az ellen, hogy ne vegyen 
tudomást a valóságról.                      

Skorpió: Lehetőség szerint kerülje a vitás 
helyzeteket, mert mindegyik rosszul sülhet 

el. Olyan veszekedésekben lehet része, amivel 
komolyan megsebezne másokat, ők pedig magát. 
Nem csak a közeli, hanem az új kapcsolat is 
sérülhetnek, ha nem fogja vissza magát. Sajnos 
a csillagok állás e téren nem túl kedvező, mert 
indulatai, érzései könnyen elhomályosíthatják az í
télőképességét.                             

Nyilas: A héten valaki jelentős mértékben 
felpaprikázhatja és akármilyen nehéz is 

legyen, jobban teszi, ha visszafogja a dühét, 
különben saját magát sodorja majd kellemetlen 
helyzetbe. Többet nyerhet azzal, ha nyugodt és 
higgadt marad, semmint teljesen elveszíti az 
eszét. Emellett nem ártana jobban odafigyelnie az 
egészségére, és ne legyintsen a kellemetlen testi 
panaszaira.                           

Bak: Vegye észre, hogy egyes emberek csak 
kihasználják vagy lehúzzák és mindezért 

semmit sem kap cserébe csak feszültséget. Meg-
éri ez Önnek? Ne legyen túl jámbor megmondani 
másoknak a véleményét, sőt, ha kall megszakítani 
a már Önre nézve terhes kapcsolatokat, amelyek 
már nem előnyösek és még csak nem is a barát-
ságról szólnak.                                

Vízöntő: Mostanában érzelmileg rettentően 
ingatag lesz. Egyik percben még álmo-

dozik és mindenkivel határtalanul kedves, a 
következőben pedig undokká válik, mindamellett, 
hogy elzárkózik és maga alatt lesz. Erőteljesen 
dúlnak Önben az érzelmek. Éppen ezért legyen 
óvatos a kijelentéseivel, mert szavaival a héten 
motiválhatja a környezetét, de akár félre is 
vezetheti őket.                     

Halak: Folyton arra törekszik, hogy elkerülje 
a konfliktusokat és mindenkivel békésen 

intézze az ügyeit. Csakhogy sajnos nem lehet 
mindig ezt az utat választania és ideje lenne 
kimondania a véleményét, nem mindig lenyelni 
a békát, mert különben ne is csodálkozzon, hogy 
belebetegszik. Ugyanakkor a csalódás elkerülhe-
tetlen, és olyan fordíthat hátat Önnek, aki valójában 
sokat köszönhet magának.                           
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www.felujitas.lindab.hu

Eredeti, svéd
Lindab minőség!

MEGBÍZHATÓ
PARTNER
Magyarországon

éve7

20% engedmény
cserepeslemezekre
és síklemezekre!
Ingyenes kiszállítással és 
helyszíni lerakodással!

Kucsa-Ker Kft.
2112 Veresegyház
Fő út 154.
06-28/385-715
info@kucsaker.hu

27%
Tavaszi
eresz-

csatorna
akció!

minden Rainline
termékre

Vento Kft.
2120 Dunakeszi
Fóti út 45.
06-27/348-768
ventokft@ventokft.hu

Regionális Lindab Márkakereskedők 

A tájékoztatás nem teljeskörű,  az akcióról valamint a szolgáltatással kapcsolatos 
részletes feltételekről kérjük, tájékozódjon a www.felujitas.lindab.hu oldalon.

Piacvezető árnyékolástechnikai cég 
keres férfi  és női munkatársakat

dinamikus csapatába:

MUNKAVÉGZÉS: Dunakeszi • H-P: 7:00-15:30 • túlóra 150%MUNKAVÉGZÉS: Dunnakakeseszizi • H-H P:P: 7 7:000-0 15:30 • túlóra 150%

Jelentkezni: 06 30 583 4922 számon
 vagy fényképes önéletrajzzal az 

info@syba.hu e-mail címen lehet.

Piacvezeető tő árnyékoá ék kaiolástechniklá t cég
keres fférfi  és női sakatmunkatárs

dinamikus ci ik sapatába:áb

Pályakezdő fi atalok 
jelentkezését is várjuk!  

BETANÍTOTT 
MUNKÁS 

• lakatos 
ne� ó bér 120.000 Ft
• fémiparban szerze�  

tapasztala� al
ne� ó bér 140.000 Ft-tól 

HEGESZTŐ 
Feltétel: fémipari 

végze� ség 
ne� ó bér 200.000 Ft

LAKATOS
Feltétel: rajzról olvasás, 

önálló munkavégzés 
ne� ó bér 220.000 Ft

NŐI BETANÍTOTT 
MUNKÁS 

ne� ó bér 100.000 Ft

NŐI TEXTILES 
(varrónő)

Előny: szabásban 
szerze�  tapasztalat  

ne� ó bér 140.000 Ft  

Most 5 Ft-ért
vásárolhat
hallókészülék 
elemet!*

HALLOTTA?

Látogasson el hallásvizsgálónkba
2018. május 11-ig!

* Az Ön hallókészülékébe való – Hörex elem vásárlására jogosult 5 Ft-os kedvezményes áron (maximum 6 db erejéig). 

   kiskönyvét és a hirdetést.

www.victofon.hu

www.olcsoszemuveg.hu 
www.valsagdiszkont.hu

Kiváló min�ség� szemüvegek töredék áron, 
ajándék vizsgálattal.

munkavállalókat keres az 
alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni lehet e-mailben:  
oraveczne@pacific.hu címen,  

vagy személyesen a munkaügyön 
Vác, Szent László út 21.

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

keresünk
gödöllői munkahelyre

+36-70/384-7636
godallas2015@gmail.com

Hollakó Karaván Kft.

és használt lakókocsik 
értékesítése, szervize

Tel.: 06/23 500-662 06/20 9793-655
2040 Budaörs,

Kinizsi út 10., a Tesco mögött

www.hollako.hu
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Adás-vétel
Tölgy, akác minőségi tüzifa gurgó 
vagy konyhakész állapotban 
kiszállítva rendelhető. AA2297594.  
0630-384-9374.

KaTlanház és üst bolti szabványos kb. 
80L-es 25.000 Ft. 20/992-8747.

Eladó 1 db újszerű állapotban lévő 
íróasztal, méret szélesség 126 cm, 
magasság 66 cm, mélység 55 cm 
10.000.-Ft, 06-20-992-87-47

Eladó Retró piros konyhai sarokülő 
159x120cm. Ár 10.000 Ft .  
06-20-992-8747 (Vác)

Burgonya vető méretű eladó. Desire  
40 Ft/kg. 20/550-6584.

Eladó egy régi hűtő de új motor van 
benne, kitűnően hűt 250 L-es és 50 
L-es a mélyhűtő része. Ár: 10.000 Ft.  
20/992-8747 Vác.

Eladó 80 LE Volvó traktor, lószállító 
utánfutó 2 ló szállítására, külföldi 
papírokkal, 700-as gyári szalagfűrész, 
Babetta Jawa 210 típ. Ár megegyezés 

szerint. 20/381-6737.

Tűzifa AKCIÓ! Eladó első osztályú 
tüzifa 9.990 Ft/m3-től. Akác, tölgy, 
bükk és vegyes puhafa (nyár - fenyő). 
Szállítás Pest megye területén 5 m3-
től ingyenesen, minimum rendelhető 
mennyiség 3 m3. 20/272-1057 minden 
nap 8-21h-ig. EUTR:AA252-6940.

aKác, tölgy tűzifa 2300Ft/q kugliban, 
2500Ft/q hasítva, garantált mennyiség, 
hétvégén is. (EUTR:AA6008543) 06-70-
636-7579.

állAt
naPoS, ELŐNEVELT kettős, tojó, 
húscsibe, kacsa, liba. Baromfikeltető, 
Felsőgöd, Lenkey u. 24. 20/962-9731, 
27/345-030.

To j ó T y úK( To ll a S)5 49 f T/ d B á r on 
rendelhető ingyenes házhoz szállítással. 
0630/359-1160

TyúKVáSár! Barna tojó 490Ft /db, 
20db-ra+1db AJÁNDÉK. Mélyalmos, 
14 hónapos tyúk 690Ft/db, 20db-ra+ 
2db AJÁNDÉK. INGYENES szállítás.  
06-70/776-3007

VöröS TOJÓTYÚK házhoz szállítva  
650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

állást kínál
fodráSzT keresünk alkalmazotti 
vagy vállakozói jogviszonyba, 7 
éve működő, váci központban lévő 
fodrászatba. Kezdők jelentkezését is 
várjuk. 30/201-6245, kovari.linda@
gmail.com

BETaníToTT dolgozókat keresünk 
megnövekedett gyártásunkba, havi 
átlag kereset nettó 180-200.000Ft. 
Szállást, utazás, munkába járást 
biztosítunk. Győri, mosonmagyaróvári 
munkahelyünkre. 06-70/639-9920

Bal aToni i f júság i  t ábo rba ,a 
gyermekétkeztetésben,valamint a 
nagykonyhai étkeztetésben tapasztalattal 
rendelkező szakácsot és konyhalányt,a 
nyár i szezonra fe lveszünk . A 
szállást,étkezést biztosítjuk.Érd.20/911-
7732 vagy kidsummerkft@gmail.com

nincS munkád? Nem dolgozol? 
Betanított munkakörbe keresünk 
kollégákat sopronkövesdi és ajkai 
munkahelyre. Ingyenes szállással, 
utazási költségtérítéssel, nettó 
170.000Ft havi jövedelemmel, 
cafetéria, előleg, bejelentet t 
munkaviszony, albérlet támogatás, 
6 hónap után hűségjutalommal. 
Hosszú távú munkalehetőség, kiváló 
munkakörnyezet. Feltétel: 8 általános 
iskolai végzettség. 06-70/315-8492

SEgédmunK áSoK aT, kőműveseket 
és festőket felveszünk Budapest és 

környékére. Érd.: 06-20/264-9042.

d u n a K E S z i  H ű t ő h á z  K f t . 
mélyhőmérsékletű hűtőházába 
felvételre keres TARGONCÁS-RAKODÓ 
munkatársat. Jelentkezés Önéletrajz 
beküldésével: e-mail: titkarsag@
dkh.hu, levelezési cím: Dunakeszi, 
Tőzegtavi út 11-13. Tel: 27/540-305.

gödi telephelyre gyakorlat tal 
rendelkező CO hegesztőket keresünk. 
Tűzvédelmi vizsga előny! 06-20/401-
0401.

gödi telephelyre CNC és betanított 
gépkezelőket (fémipari bizonyítvány 
előny) keresünk. 06-20/401-0401

a Globál Sansz Kft.váchartyáni 
telephelyre keres megváltozott 
munkaképességű embereket 4 órás 
részmunkaidőben. Tel.:06-20/940-
7250 e-mail: globalsansz2@gmail.
com

ácS- tetőfedőt, bádogost és 
segédmunkást keres általában 
Kerepes, Kistarcsa és XVI. kerületi 
munkák végzéséhez megbízható cég. 
Órabér: 1200.-(segédmunkás),1 500.-
(szakmunkás) Érd.: 06 70 559 3355

IngAtlAn
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 Vácon a Kőhíd lakóparkban 

újépítésű175 nm-es mediterrán jellegű 

ház nagy teraszokkal. Közvetlenül a 

bicikli út mellett. Tóra panorámás. Lakást 

beszámítok. érd: 06 20 591 2966.

dunaKanyarBan eladó kis-, és Nagymaros 
között panorámás helyen 2x64 m2-es 
ikerház. Mindkettő tetőtér beépítéses, két 
család részére lakóháznak is használható. 
Ir.ár: 16.5 MFt. Ingatlanosok jelentkezését 
nem várom. 27/310-841, 70/456-3486.

VácduKán 800 m2-es építési telek 

sürgősen eladó. 30/536-1479.

SomoSKőújfaluBan 52 m-es családi 
ház eladó. Irányár: 4.200.000 Ft. 06-
30/6409-115

Vác belvárosában 2008-ban épült, 
földszinti, 43 m2-es, 1,5 szobás lakást, 
garázzsal, elcserélem váci kertes családi 
házra 100 m2-ig, értékkülönbözettel. 
30/534-3013.

Vác-dióSVölgyBEn 6990 m2-es, 
panorámás zártkerti telek 25 m2-es 
házzal eladó. Ára: 2,95 MFt. 30/274-
1790.

SzEndEhEly-KaTalinPuSzTán 107 m2-es, 
4 szobás családi ház eladó. Ára: 16,5 MFt. 
30/274-1790.

KErESEK Nógrád megye, Dunakanyar, 
Vác 40 km-es körzetében eladó lakást, 
házat, telket. 70/558-1160.

Vác-TöröKhEgyEn 1530 m2-es, belterületi 
építési telek eladó. Ára: 12 MFt. 30/274-
1790.

Vác déli részén 920 m2-es, belterületi 
építési saroktelek eladó. Ára: 14,95 MFt. 
30/274-1790.

Vác-nyulaSBan 3 szintes, 46 m2-es, 
tégla építésű nyaraló eladó. Ára: 5,9 MFt. 
30/274-1790.

nagymaroSon panorámás, 24 m2-es, 
faházas nyaraló eladó. Ára: 6,5 Mft. 
30/274-1790.

Vác-TöröKhEgyEn 780 m2-es építési telek 
eladó. Ára: 5,95 Mft. 30/274-1790.

Vácon, Földvári tér közelében III.emeleti, 
54 m2-es, felújított lakás liftes házban 
eladó. Ára: 17,2 MFt. 30/274-1790.

Vác, Deákváron, Alsó-Törökhegyi útról 
nyíló 788 m2-es építési telek eladó. Ára: 
4,75 MFt. 30/274-1790.

TELJES KÖRŰ BABA-,  
GYERMEK-, FELNŐTT  

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS:
Dr. Szandányi Judit szemész főorvos

Bejelentkezés: 06 27 300 023, 06 30 3938 555
Rendelő: Földváry Optika Szemészeti Centrum

Vác, Nagymező u. 1-3. (Földváry tér, posta mellett)
Ny:H-Cs  9.30-18,  P 9.30-17,  Szo 9-12

TV2 RTL Klub TV2 RTL Klub

TV2 RTL Klub TV2 RTL KlubTV2 RTL Klub TV2

TV2

RTL Klub

RTL Klub

2018. április 18. szerda

2018. április 19. csütörtök2018. április 17. kedd

2018. április 15. vasárnap

2018. április 14. szombat

2018. április 16. hétfő

07.10 Tom és Jerry: Az elve-
szett sárkány 

08.20 Hupikék törpikék 
08.50 Hupikék törpikék 
09.20 Az Év Pasija 
09.55 Tűsarok 
10.25 Több mint TestŐr 
11.00 Super Car 
11.30 Ötletgazdag 
12.05 TechGuru 
12.35 Éjjel-nappal szülők 
13.05 Gyilkos sorok 
14.10 Transformers 3. 
17.25 Ripost 
18.00 Tények
18.55 A Nagy Duett 
21.20 Édes kis semmiség 
23.30 Gattaca 
01.55 Bűnös Chicago 
02.40 Bűnös Chicago 
03.20 Gyilkos sorok 

06.15 Top Shop
06.50 Kölyökklub
09.35 Teleshop
10.30 A Muzsika TV  

bemutatja! 
11.00 Lifestyle 
11.35 Lakásleckék 
12.10 Édes Otthon 
12.40 Lila füge 
13.15 Profi a  

konyhámban 
13.50 XXI. század  
14.25 Házon kívül 
15.00 Nevelésből  

elégséges
15.30 A Tanár 
16.40 Keresem a  

családom  
18.00 RTL Híradó 
18.55 Csillagok között 
22.40 John Wick 

06.55 MOKKA 
08.50 HÍVJ ÉS NYERJ
10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben
12.30 Csapdába  

csalva II. 
13.05 Bezár a bazár! 
14.40 A betolakodó 
15.45 Álmodj velem! 
16.50 Feriha 
18.00 Tények
19.00 Bezár a bazár! 
20.35 Áll az alku 
22.00 Drágám, add az  

életed! 
23.20 Tények Extra
23.45 Betty nővér 
02.05 Bűnös Chicago 
02.50 Tények Este
03.30 Hazudj, ha tudsz 
04.15 Bűnös Chicago 

04.25 Magyarul Balóval 
05.00 Top Shop
05.25 Jó reggelt, skacok! 
07.15 Reggeli 
09.20 Asztro-Show
10.25 Top Shop
12.25 Éjjel-Nappal  

Budapest 
13.45 a Konyhafőnök 
15.45 Story Extra  
16.20 Elif – A szeretet  

útján 
17.25 Fókusz  
18.00 RTL Híradó 

Esti kiadás
19.05 a Konyhafőnök 
21.05 Barátok közt 
21.45 Éjjel-Nappal  

Budapest  

06.25 Benne: Tények Reggel
06.55 MOKKA 
08.50 HÍVJ ÉS NYERJ
10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben
12.30 Csapdába  

csalva II. 
13.05 Bezár a bazár! 
14.40 A betolakodó 
15.45 Álmodj velem! 
16.50 Feriha 
18.00 Tények
19.00 Bezár a bazár! 
20.35 Áll az alku 
22.00 Drágám, add az  

életed! 
23.20 Tények Extra
23.45 NCIS 
00.45 Lángoló Chicago 
01.45 Kegyetlen  

csillogás 

05.00 Top Shop
05.25 Jó reggelt, skacok! 
07.15 Reggeli  
09.20 Asztro-Show
10.25 Top Shop
12.25 Éjjel-Nappal  

Budapest 
13.45 a Konyhafőnök 
15.45 Story Extra  
16.20 Elif – A szeretet  

útján 
17.25 Fókusz 
18.00 RTL Híradó 
19.05 a Konyhafőnök 
21.05 Barátok közt 
21.45 Éjjel-Nappal  

Budapest 
22.55 Házon kívül 
23.25 XXI. század 
00.00 RTL Híradó -  

Késő esti kiadás 

06.55 MOKKA 
08.50 HÍVJ ÉS NYERJ
10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben
12.30 Csapdába  

csalva II. 
13.05 Bezár a bazár! 
14.40 A betolakodó 
15.45 Álmodj velem! 
16.50 Feriha 
18.00 Tények
19.00 Bezár a bazár! 
20.35 Áll az alku 
22.00 Drágám, add az  

életed! 
23.20 Tények Extra
23.45 1/1 Azurák  

Csabával 
00.45 Hűtlen vágyak 
01.45 Hollow Crown –  

Koronák harca 

05.00 Top Shop
05.25 Jó reggelt, skacok! 
07.15 Reggeli  
09.20 Asztro-Show
10.25 Top Shop
12.25 Éjjel-Nappal  

Budapest 
13.45 a Konyhafőnök 
15.45 Story Extra  
16.20 Elif – A szeretet  

útján 
17.25 Fókusz  
18.00 RTL Híradó  

– Esti kiadás
19.05 a Konyhafőnök 
21.05 Barátok közt 
21.45 Éjjel-Nappal  

Budapest 
22.55 Halálos fegyver 
23.55 RTL Híradó - Késő  

esti kiadás

10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben
12.30 Csapdába  

csalva II. 
13.05 Bezár a bazár! 
14.40 A betolakodó 
15.45 Álmodj velem! 
16.50 Feriha 
18.00 Tények
19.00 Bezár a bazár! 
20.35 Áll az alku 
22.00 Drágám, add az  

életed! 
23.20 Tények Extra
23.45 Street Fighter - Harc a 

végsőkig 
01.55 Hazudj, ha tudsz 
02.40 Tények Este
03.20 A túlélő 
04.55 Csapdába  

csalva II. 

04.25 Magyarul Balóval 
05.00 Top Shop
05.25 Jó reggelt, skacok! 
07.15 Reggeli 
09.20 Asztro-Show
10.25 Top Shop
12.25 Éjjel-Nappal  

Budapest 
13.45 a Konyhafőnök 
15.45 Story Extra  
16.20 Elif – A szeretet  

útján 
17.25 Fókusz 
18.00 RTL Híradó 

 – Esti kiadás
19.05 a Konyhafőnök 
21.05 Barátok közt 
21.45 Éjjel-Nappal  

Budapest 
22.55 Szulejmán 
00.00 RTL Híradó 

06.55 MOKKA 
08.50 HÍVJ ÉS NYERJ
10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben
12.30 Csapdába  

csalva II. 
13.05 Bezár a bazár! 
14.40 A betolakodó 
15.45 Álmodj velem! 
16.50 Feriha 
18.00 Tények
19.00 Bezár a bazár! 
20.35 Áll az alku 
22.00 Drágám, add az  

életed! 
23.20 Tények Extra
23.45 Peacemaker .
02.20 Sherlock és  

Watson 
03.05 Tények Este
03.45 Hazudj, ha tudsz 

05.00 Top Shop
05.25 Jó reggelt, skacok! 
07.15 Reggeli  
09.20 Asztro-Show
10.25 Top Shop
12.25 Éjjel-Nappal  

Budapest 
13.45 a Konyhafőnök 
15.45 Story Extra  
16.20 Elif – A szeretet  

útján 
17.25 Fókusz 
18.00 RTL Híradó  

– Esti kiadás
19.05 a Konyhafőnök 
21.05 Barátok közt 
21.45 Éjjel-Nappal  

Budapest 
22.55 Showder Klub 
00.05 RTL Híradó 
00.40 Magyarul Balóval

2018. április 20. péntek

05.15 A titkok könyvtára 
06.00 Astro-Világ
07.10 Tom és Jerry: Vigyázz, 

kész, sajt! 
08.45 Hupikék törpikék 
09.20 Hupikék törpikék 
09.50 Trendmánia 
10.20 Babavilág 
10.55 Design műhely Doro-

gi Gabriellával 
11.25 Falforgatók 
12.00 Poggyász 
12.30 SzÉpítők 
13.05 Éjjel-nappal  

szülők 
13.35 A Szmokinger 
15.40 Az istenek a fejükre 

estek 
18.00 Tények
18.55 Transformers 3. 
22.00 A Szállító 2. 

04.05 Esküvőtől válóperig - 
A Thália Színház elő-
adása  
Bohózat

06.05 Top Shop
06.40 Kölyökklub 
09.25 KölyökKalauz 
09.55 Teleshop
10.55 Brandmánia 
11.30 Kedvencek 
12.00 Autogram 
12.35 Édesítő  

Női életmódmagazin
13.10 Taxi 
14.10 Halálos fegyver 
15.20 A burok  
18.00 RTL Híradó 

 – Esti kiadás
18.55 Fókusz Plusz 
20.00 A Tanár 
21.10 Családi üzelmek 

Csillagok között
RTL KLUB,  vasárnap 18.55
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Észak‑Pest megye
Megjelenik: Göd, Dunakeszi, Fót 

minden pénteken.
Lapzárta: kedd 12.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.
Ügyvezető igazgató: Fodor István

Felelős vezető: Varró Lívia
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

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

E‑mail: 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

Minden héten online is  
megnézheti újságunkat és  

friss állásajánlatainkat!
www.szuperinfo.hu

2600 Vác, 
Dr. Csányi L. krt. 51. 

Tel: 
27/50‑50‑50

email:  
szuperi@szuperi. hu

FELADATOK:
➤  Lakatos munkák elvégzése,  

m�szaki rajz alapján
➤ Hegeszt�i feladatok ellátása
➤  Fém megmunkálási feladatok 

ellátása
ELVÁRÁSOK:
➤  Hegeszt�i jogosultságok,  

fogyóelektródás-, véd�gázas  
ívhegesztés

➤  Önállóan és csapatban történ� 
rugalmas munkavégzés

A MUNKAKEZDÉS: 
➤ azonnal

ELŐNY:
➤ Alumínium hegesztés
➤ Targonca vezet�i engedély
➤  Hidraulikus élhajlítógép kezelési 

ismeretek

 AMIT NYÚJTUNK:
➤ F�állású munkakör
➤ Szakmai fejl�dési lehet�ség
➤ Versenyképes jövedelem
➤ Biztonságos stabil háttér
➤ Hosszú távú együttm�ködés

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
➤ 1-3 év szakmai tapasztalat

Reklámfeliratokat/reklámberendezéseket gyártó cég  
Budapest melletti, Dunakeszin lévő telephelyére 

LAKATOST keres.
Ha szívesen lennél tagja egy dinamikusan fejl�d� jó csapatnak, vagy ha érdekelnek az utcákon látható 
világító reklámelemek, akkor ezt az állást Neked találták ki. Cégünk már 23 éve a magyar fényrek-
lámgyártás egyik jelent�s képvisel�je és már több ezer világító reklámtáblát tudhatunk magunk mögött.

Munkavégzés helye: Dunakeszi, Déli Ipari terület (Auchan közelében)
Jelentkezés: Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl�désedet, kérjük, küldd el fényképes 

szakmai önéletrajzodat és motivációs leveledet - fizetési igény megjelölésével az alábbi  
e-mail címre: 

Vácon Földvári tér közelében 58 m2-es, 
IV.emeleti, távfűtéses lakás eladó. Ir.ár: 
13,3 MFt. 30/274-1790.

Vác belvárosában eladó 48m2-es 
felújított, kertkapcsolatos lakás. Ir.ár.: 
18.5 mFt  Tel: 06 20 251 8066

Vácon a Burgundiában eladó 200m2-
es családi ház 890m2-es telekkel.  Ár: 
38,9mFt Tel: 06 30 915 2942

nógrádon 74m2-es 3 szobás ház 
1074m2-es telken eladó.  Ár 13,8 mFt 
Tel: 06 30 757 4367

SződligETEn 500 m2-es teleken önálló 
családi ház eladó! Ir.ár: 33,9mFt Tel: 
30/711-8891

Eladó telket keresek Vác és környékén! 
Villany, víz legyen! Tel: 30/435-9436

Eladó Vácon 42m2-es felújítot t, 
panorámás lakás.Ár: 14,6mFt Tel: 
20/5027522

göd Nevelekben újépítésű 100m2-es 
ikerház eladó. CSOK igényelhető: 37,9mFt 
30/423-7955

AKCIÓS TŰZIFA  
közvetlenül az erdészettől!
Tölgy, bükk, akác 20 E Ft/m3-től 
Tel.: 06-30/430-8574

Munkatársunk hétvégén 
is várja hívását! EU

TR
. P
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Vácon a Nyulasban 4700m2-es 
örökpanorámás telek fúrt kúttal, 
villannyal eladó.Ár: 16,9mFt Tel: +36 30 
234 1620

Eladó 90m2-es váchartyáni családi ház 
14,9mFt-ért.Tel: 30/488-7497

nézSán és Diósjenőn 3,9Mft-ért paraszt 
ház eladó!Tel: 30/768-6797

TETőTéri új lakások eladók Deákváron.
Ir.ár: 18,9mFt Tel: 30/435-9436

Eladó lakást vagy házat keresek Vác és 
környékén.Tel: +36-70-850-9570

Jármű
régi motorkerékpárt és alkatrészeit 
vásárolnék. Bármilyen rozsdás, romos, 

hiányos állapotban. 30/408-7022.

régi motorkerékpárokat vásárolnék 
gyűjteményembe. 30/95-09-170.

szolgáltAtás
Vállal juK telkek t isz t í tását , 
fűkaszálást fakivágást akár a fáért 
cserébe! Veszélyes fakivágást, 
z ö l d hu l l a d é k  e l s z á l l í t á s t !  
06-30/424-5815.

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

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

PalaTETő bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsindellyel. 
Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

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

faK i Vág á S a lp in t echn ik áva l , 
területgondozás, bozótírtás, fűnyírás, 
hulladék elszállítással. 30/255-
4466.

ajTó ABLAK*Redőny gyártása-beépítése 
5 év garanciával! Web: bb-ablak.hu, bb-
ajto.hu, e-mail cím: bb-ablak@bb-ablak.
hu Tel: 06-1/40-60-609 Mobil: 06-
70/679-8417 Nyitvatartás: H-P 9-18, Sz 
9-12 Cím: 1161 Budapest Rákosi út 82.

VálalljuK fák, bokrok, tuják, sövények 
veszélytelenítését, kivágását, zöldhulladék 
elszállítását! 30/984-8407.

KúTTiSzTíTáST, kútmélyítést, fertőtlenítést, 
ásást és fakivágást vállalok. Pl.: fenyő/
dió. 06-30/951-0378.

társkeresés
44 éves férfi keres egy hölgyet komoly 
kapcsolatra. 06202319745

Iparterületek, udvarok, kertek karbantartása. 
Favágás, bozótirtás, fűkaszálás,  
tereprendezés, gépi földmunka
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Idén is megmozdul Dunake‑
szi! Immár harmadik alkalom‑
mal kerül megrendezésre a 
minden évben oly népszerű 
és közkedvelt Mozdulj Duna‑
keszi! városunk tömegsport 
programsorozata.
2018. május 28. és szeptember 
7. között, az előző évekhez ha‑
sonlóan minden hétfőn, szer‑
dán és pénteken 18:30‑19:30‑
ig profi és szakképzett edzők 
várják a mozogni és feltöltőd‑
ni vágyókat a Dunakeszi Kato‑
nadombon. Hétfőnként Kutasi 
Kelly (KELLYS Fitness), szerdán‑
ként új belépőként Péter Zsófi 
(Harmónia Mozgás‑és Életmód 
Központ), péntekenként pedig 
Nagy Amarilla (Dream Factory 

Fitness) mozgatja meg Duna‑
keszi lakosságát.  
Az idei szezon sem marad új‑
donságok és meglepetések 
nélkül. A 40+ korosztályt, akik 
táncra és vidámságra vágynak 
Radvánszki Edit veszi kezelés‑
be, aki szenior örömtáncot 
tart majd a Mozdulj Duna‑
keszi! keretén belül hétfőn‑
ként 17:30‑18:30‑ig szintén a 
Katonadombon.
A mozdulók idén három meg‑
lepetés vendégre számíthat‑
nak, de hogy kik lesznek azok, 
az egyelőre maradjon titok! A 
szervezők annyit már most el‑
árultak, hogy a jó hangulatból, 
ajándékokból és izomlázból 
nem lesz hiány.

Mozdulj Dunakeszi! Ideiglenes forgalomelterelés az M2 
Budapest-Vác közötti szakaszán

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. közleménye szerint az M2 
gyorsforgalmi út kivitelezési 
munkáival kapcsolatban a fő‑
pályán a meglévő 2x2 sávos 
szakaszon Dunakeszi‑Fót tér‑
ségében ideiglenes forgalom‑
elterelés várható.
A terelés kiépítését követően 
2x1 sávon haladhat a forga‑
lom, ahogy Budapest és Vác 
irányába is egy forgalmi sávon. 
A Dunakeszi‑Fót csomópont‑
ban a le‑és felhajtás folyama‑
tosan biztosított lesz az M2 
gyorsforgalmi úton.
Sebességkorlátozás (maximum 
60km/h) került bevezetésre.
Az ideiglenes forgalomelterelés 

kiépítése 2018. április 9‑én el‑
kezdődött és várhatóan 2018. 
szeptemberéig tart. 
Továbbá április 11‑től az M2 
autóút Hajcsár út csomópont‑
jában módosításra került a je‑
lenlegi forgalmi rendelet.
Ennek köszönhetően az el‑
sőbbségi viszonyok megvál‑
toztatására került sor: a Du‑
nakeszi csomópont jobb le/
felhajtó ág – Hajcsár út a fő‑
irány (elsőbbséggel rendelke‑
ző irány), míg a 2101 jelzésű út 
az alárendelt irány. Ide Duna‑
keszi és Fót központja felől is 
elsőbbségadás kötelező tábla 
került ki.

Rétesek, piték, sós és édes aprósütemények,
            ….ahogy a nagyi is készítette!

Veresegyház
Szabadság út 6.

Telefon: 70 775 7674

Kistarcsa

A természet ízei rétesbe zárva!

Fő tér (MOL Üzletsor)
Telefon: 20 395 4775

Budapest
XVI. ker, Veres Péter út 33. 

Telefon: 20 437 9277

www.koronaretes.hu
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Víz-, gázszerelők, lakatosok, 
villanyszerelők figyelem!

KARBANTARTÓT keresünk  
Dunakeszi munkahelyre!
➤ hegesztő tudás előny    ➤ egy műszak

➤ alkalmazotti jogviszony
➤ hosszú távú munkalehetőség

Elérhető bér: 
nettó 260 000 Ft

Jelentkezni lehet a 20/778-1576-as telefonszámon.

2600 Vác, 
Dr. Csányi L. krt. 51. 

Tel: 
27/50‑50‑50

email: 
szuperi@szuperi. hu

www.    facebook.com
/www.    szuperinfo. hu/

kövesD a 
szuperinfót a 

facebookon is!

Főbb feladatok: •  asztalok portalanítása •  mellék-
helyiségek takarítása • teakonyhák takarítása • por-
szívózás, felmosás, üvegfelületek tisztántartása.

Elvárások:  • 8 általános iskola • Erkölcsi bizonyítvány 
• rugalmasság.

Amit kínálunk: Biztonság, minőség, állandóság, 
stabilitás, kiszámíthatóság:  •  határozatlan idejű 
munkaviszony •  korrekt bérezés (100%-os bejelen-
tés) • betanítás, átképzés • munkaruha, védőeszköz 
• stabil, hosszú távú munka • kiszámíthatóság (tud 
tervezni időben és pénzben) • minden hónapban pon-
tos munkabér utalás.

Közel 20 éves múlttal rendelkező cégünk keres  
takarító munkatársakat, irodai területre. 

JELENTKEZNI A 06 70 538 8515-ÖS 
SZÁMON LEHETSÉGES MUNKANAPOKON!

TAKARÍTÓ MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK GÖDRE 

5 és 8 órában, délelőttös munkavégzésre.

Kuckó Bazár Dunakeszi, 
Pavilonsor első üzlet 

(Fő út felöl) 70/321 -3322
Nyitva: H-P: 600-1630; 

Szo: 600-1400 

Firka Nyomtatvány
Göd, Török Ignác u. 1.

27/330-454
Nyitva: H-P: 730-1700;  

Szo: 800-1200

DUNAKESZIN: GÖDÖN:Apróhirdetés felvételi helyek!



8 2018. április 13.

Galga

Zrt.

A Galga-COOP Zrt. a következő  
munkakörbe keres jelentkezőket 

fóti élelmiszerüzletébe:   

SZAKTERÜLET MEGNEVEZÉSE:

FŐBB FELADATOK:

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

JELENTKEZÉS:
 

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

BOLTI ELADÓ

A Dunamenti Tűzvédelem Zrt.  
Gödi telephelyű tűzvédelmi anyagok gyártásával és forgal-

mazásával foglalkozó cég munkatársat keres az alábbi pozícióba:

RAKTÁROS 

Feladatok:

folyamatok lebonyolítása

belül, raktár és termelő 
üzem között

-
cával termelőüzemben

 
helyettesítése

 
dokumentumok kezelése

 
összekészítése, címkézése, 
csomagolása

Elvárásaink: 

OKJ-s bizonyítvánnyal

Pontosság, precíz munkavégzés
Előnyt jelent: 

 

Mit kínálunk?

Kezdés azonnal

JELENTKEZÉS: 

Magyar tulajdonú édesipari gyártó vállalat, 
munkatársat keres az alábbi pozíciókba, 

Jelentkezésüket a penzugy@uesu.hu e-mail 
címre várjuk fényképes önéletrajzzal.

rétsági és dunakeszi telephelyeire:

SOFŐRT 

Elvárások: 

dunakeszi telephelyre:

RAKTÁROST


