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BŐRGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

Pattanásos bőr, ekcémák, psoriasis 
és más bőrbetegségek gyógyítása.

Számítógépes anyajegyvizsgálat. 
Szemölcsök eltávolítása.
Dr. Szobeczki Zsolt

bőrgyógyász-kozmetológus

Gyöngyös, Jókai út 14., Tel.: 06-30/399-0202
Hétfő: 12.00-14.00-ig (bejelentkezés alapján)
Szerda: 14.00-17.30-ig (bejelentkezés nélkül)

Gyermekek és felnőttek ellátása egyaránt.

www.szobeczki.hu

Nőgyógyász magánrendelés:
- rákszűrés - ultrahang 

- méhszájsebek és miómák       
műtét nélküli kezelése.

Jászberény, Gyepü u. 33.
(a Szatmári lakóparkban,

a Gyepü és Petrence utca sarkán)
Bejelentkezés: 06-30/2055-066.

Rendelési idő:
H., Cs.: 16-18 óráig.

szülész-nőgyógyász  
és radiológus szakorvos

Dr. Zrupkó Ferenc

50%
kedvezménnyel

Év eleji bérlet vásárlás 
Egyetlen napon
 2017.01.14.-én

Kleopátra 
Szépségszalon

Kettot fizet
4-et kap.

„

Jászberény, Dózsa Gy. út 17-19.
Tel.: 06-57/655-228, 
06-30/610-54-35
www.kleoszalon.hu  

Linanik Elegance   
Linanik mix

Nálunk már tart 
a téli vásár!

kedvezménnyel
2017.01.05-től a készlet erejéig, az akció 
részleteiről érdeklődjön üzleteinkben.

-30 -40 -50 -70%

Jászberény, Szabadság tér 3. Coop Star Áruház átriuma 
T.: 57/405-740, 06-30/244-0831.

A KÉKESBUSZ Kft.munkatársat keres

 Autóbuszvezető 
munkakörbe Nagykáta, Jászárokszállás

és  körzetében.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- „D” kategóriás jogosítvány - G.K.I. igazolvány 
- PÁV II - Járművezetői kártya

 A pályázatnak tartalmaznia kell:
  - igazolványképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajzot
  - a végzettségeket igazoló bizonyítványok másolatát
  - telefonszámot, ahol a pályázó elérhető.

 Utazási költségtérítést fizetünk
 A pályázatokat postán vagy e-mailben (szkennelve) 
„PÁLYÁzAt” megjelöléssel kérjük beküldeni.

 Címünk: KÉKESBUSZ Kft., 5126 Jászfényszaru 05/204.hrsz 
Vállalkozói Ház 1. em. 061-063. E-mail: kekesforg@gmail.com

Érdeklődni a 20/398-4672 telefonszámon lehet.

Fényképes önéletrajzokat, fizetési igény 
megjelölésével a következő e-mail címre kérjük:

telnet2005@telnet2005.hu

A Telnet2005 Kft. profil bővítés 
miatt munkavállalót keres 

a következő munkakörökbe:

• elektronikai műszerész
• műszaki adminisztrátor
• villanyszerelő
• biztonságtechnikai szerelő

Pályakezdők 
jelentkezését is

várjuk.

Jegyek elővételben 
Iza Kincses Boltjában 

(Jászberény, Kossuth Lajos út 25) 
kaphatók.

2017 február 6-án, 
hétfőn 17:00

Helyszín: Ifjúsági ház
Jászberény, 

Bercsényi út 1/A

Az előadás helyszínén megvásárolhatók 
Gyuri bácsi gyógyteái, és könyvei.

Az Electrolux Lehel Kft., a svéd Electrolux - a világvezető háztartási készülék-gyártó 
cég – leányvállalata. Fő profilját a hűtő- és fagyasztószekrény, valamint a  
fagyasztóláda- és porszívógyártás adja. A jászberényi es a nyíregyházi telephelye 
a vállalatcsoport kiemelt európai gyártóbázisa. Az értékesítési és marketing  
részleg, a háztartási kisgépek globális logisztikai központja, valamint a  
professzionális konyhák és mosodák európai értékesítése Budapesten található.  
Az Electrolux 2015-ben 275,2 milliárd forint árbevételt ért el Magyarországon.

ELVÁRÁSAINK:

↗ Több műszakos munkarend vállalása
↗ Megbízhatóság és lelkiismeretes munkavégzés

SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGET IGÉNYLŐ MUNKAKÖRÖK 
ESETÉN:

↗ Szakirányú szakmunkás, vagy középfokú műszaki végzettség
↗ A technológia előírások megismerése, betartása és folyamatos ellenőrzése 
↗ Meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő gyártás 
↗ Biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartása

JÖVŐBENI MUNKATÁRSAINKNAK KÍNÁLJUK: 

↗ Korszerű munkakörnyezet
↗ Munkába járás támogatása
↗ Étkezési hozzájárulás biztosítása
↗ Élet- és balesetbiztosítás

További információ és munkára jelentkezés:

munka@electrolux.com

AZ ELECTROLUX LEHEL KFT. HOSSZÚ TÁVRA, MOTIVÁLT 
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

↗   FORRASZTÓ

↗   GÉPKEZELŐ, GÉPBEÁLLÍTÓ

↗   GYÁRTÁSKÖZI MINŐSÉGELLENŐR 

Electrolux Lehel Kft. 
5100 Jászberény, Fémnyomó út 1.

FESTMÉNYVÁSÁR
GYÖNGYÖS, Mátra Műv. 

Központ, Barátok tere 3.
január 16. hétfő  11-18 óráig 
január 17. kedd     9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu

Szeretne InGYen utAznI?
www.szekelyerno.hu
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Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-

ben várjuk a főzetők
jelentkezését.

Tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a www.upc.hu/
mobil oldalon és a 1221-es telefonszámon érhetők el. Az 
ePack kedvezmény további részletei megtalálhatóak az 
ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon.

Megnyitottunk Jászberényben!

Digitális Kábeltv Bronze csomag
• 68 digitális csatorna + 6 HD-csatorna
Fiber Power 120 internet
•   Maximális le- és feltöltési sebesség: 

120/30 Mbit/s,  a még gyorsabb böngészés 
élményéért.

Nonstop S telefondíjcsomag
•   Korlátlanul telefonálhatsz UPC hálózaton belül.

a 3 hónaptól 8399 Ft/hó ePackkel, 
24 havi határozott idejű szerződéssel

2 hónapig

0 Ft

Trio M csomag

Esztétikai fogászat
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

Teljes körű
    fogorvosi ellátás.

Rendelnek:

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Dr. Martonos Éva 
fogszakorvos
H, Sz, Cs.: 13-18,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058.

Dr. Krampek Márton
fogszakorvos
H, Sz, P.: 8-13, 
K, Cs.: 13-19
Telefon: 57/655-506Cirkon-koronák

és fogfehérítés.

HAJNALFA
Ajtók, ablakok görcsmentes, rétegragasztott, 
hossztoldott, ill toldás nélküli borovi fenyőből. 

 Igény szerint felületkezelve, beépítve.

Bútorok, gArdróBok  
tömörfáBól, BútorlApBól.

Hívjon most! Tel.: 06-20/3536-893. www.hajnalfa.5mp.eu

ÚJDONSÁG!      88 mm-es szerkezet 3 rétegű üvegezéssel 
Ug=0,6 BEVEZETŐ ÁRON, prémium hő és hangszigeteléssel. 

Legyen öné a legjobb! Minőség a gyártótól!

Elégedett vagy a munkáddal? Rugalmas az időbeosztásod? 
Jól keresel? Megbecsülnek? 

Ha IGEN a válaszod, ez a hirdetés nem Neked szól.
Olyan kollégát keresek ingatlan tanácsadói pozícióba, aki 
minimum érettségizett, szorgalmas, és hajlandó egy összetett, 
átlagon felüli kereseti lehetőséget adó szakmát elsajátítani. Ha 
tudsz önállóan dolgozni, nem riadsz vissza a feladatoktól, segí-
tőkész vagy, jól kommunikálsz, Te vagy az én emberem!

Mit nyújt neked a lehetőség?
• elegáns irodai környezet, összetartó csapat
• rugalmas munkaidő, változatos feladatok
• az első három hónapban fix juttatások a jutalékokon felül
• folyamatos továbbképzés, hosszútávú munkalehetőség

Jelentkezz csapatunkba fényképes önéletrajzzal a 
korbely.anita@oc.hu címen, és megosztom Veled,

hogyan építsd fel saját karriered, hogyan légy SIKERES!
MEGBÍZHATÓ, EREDMÉNYES, HAZAI.

Korbély Anita
franchise partner

irodavezető
06-70/454-4949

Ingatlanközvetítés, 
hitelügyintézés

Jászberény, Petőfi Sándor u. 2.
Gyöngyös, Dr. Puky Árpád u. 3.

www.oc.hu

Signal Print Kft felvételt hirdet 

AZONNALI munkakezdéssel:

Feltétel:
- 2 műszakos munkarend vállalása
- min. 8 általonos iskolai végzettség

Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- bónusz juttatások 
- étkezési utalvány

Érdeklődni: 8.00-16.00 óráig 
a 57/500-977 telefonszámon.

Női DolgoZókat 
köNNyű fiZikai cSomagoló muNkára

férfi DolgoZókat 
kéZi aNyagmoZgatóNak

MITU PRÉMIUM 
HASZNÁLTRUHA

JÁSZbeRÉNy
Lehel vezér tér 15.

Nyitva: H-P 9-18, Szo 9-12
www.mitu.hu 

facebook.com/mituhasznaltruha

500 Ft
Ajándék 
kupon

Vágd ki a fenti kupont, 
 hozd be az üzletbe,

vásárolj legalább 2000 Ft értékben bármit,
akár akciós terméket is 

és így most 500 Ft-tal kevesebbe fog kerülni
(egy vásárlás alkalmával csak egy kupon váltható be)

Eger, január 14-15.

Újévi
BöllérfEsztivál

Kisasszony vásártér
•	Hagyományos	disznótor
•	Folyamatos	programok
•	3	országból,	60	településről
	 közel	100	kiállító!

Sztárvendégek:

Peter	Sramek,	Szandi
	www.vasarokfesztivalok.eoldal.hu

Számítástechnikai 
üzletbe értékesítő 

munkatársat 
keresünk.
Elvárás: 

kereskedelmi 
és számítástechni-

kai ismeret
Érd: 06 30 9385 072
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Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.

A hatvani  
Vodafone 
üzletbe  
értékesítő 
munka  társa
kat keresünk

Vodafone 
Power to you

Jelentkezését  
fényképes  

önéletrajzzal a  
zsidoimi@gmail.com 

e-mail címre várjuk.

SÍELŐK, BOARDOSOK!
A MONTAGNA SPORT 

HATVANI és BUDAPESTI 
ÜZLETEIBEN 

MINDEN SZÜKSÉGESET 
MEGTALÁLTOK!

 Új és minőségi használt 
sífelszerelések, új ruházat, 

sisakok, szemüvegek, 
zoknik, aláöltözők, kesztyűk 

VÁSÁRLÁSA,
KÖLCSÖNZÉS, SZERViZ
www.montagna.hu 

06 30/269 8688, 06 20/556 3180

a Petruzalek Kft. hatvani üzemébe keresünk munkatársakat:

 

 
 

A Sirap Group csoport tagjaként az egyik vezető gyártója hőformázott műanyag csomagolóanyagok, csomagolási 
technológiáknak. A csoport 12 országban működik, és leányvállalatai közvetlenül hatnak a piacokon. 
Kérjük, ismerje meg vállaltunkat: http://www.petruzalek.com/ 

      
a Petruzalek Kft. Hatvani üzemébe keresünk munkatársakat: 

Műszakvezető munkatársat 
Az Ön fő feladatai:  
A termelési vezető irányításával biztosítja a folyamatos termelést, irányítja a termelési egység fizikai dolgozóinak 
tevékenységét, kijelöli feladataikat, gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok, gépek folyamatos biztosításáról. 
Gyártási terv alapján a gyártás megszervezése a termelés feltételeinek biztosítása. Termelési dokumentációk 
naprakész vezetése. 
 
Az Önnel szembeni elvárások: 

• Középfokú végzettség; (gépésztechnikus/műszaki végzettség) 
• Azonos munkakörben, termelő cégnél szerzett minimum 3 év munkatapasztalat; 
• Három, illetve termelési igénynek megfelelően négyműszakos munkarend vállalása; 
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség; 
• Jó konfliktuskezelő képesség; 
• Önálló precíz, pontos munkavégzés; 
 

 
Raktáros munkatársat 
Az Ön fő feladatai: 
A belső előírásoknak megfelelő és biztonságos anyagmozgatás illetve tárolás. Áru bevételezése és kiadása a 
raktárból. A beérkező anyagok mennyiségi átvétele és a raktári rendnek megfelelő elhelyezése, a kiszállítandó 
termékek biztonságos átadása. A raktárkezeléssel kapcsolatos egyszerű adminisztratív feladatok ellátása. 
 
Az Önnel szembeni elvárások: 

• Középfokú végzettség; 
• Gépkezelői jogosítvány: 3312 gyalogkíséretű, 3324 vezetőüléses; 
• Targoncavezetői gyakorlat min. 2 év; 
• Raktári folyamatok ismerete, raktározásban szerzett min. 2 év gyakorlat; 
• Három műszakos munkarend vállalása; 
• Önálló precíz, pontos munkavégzés; 

Formázó gépkezelő munkatárs (operátor) 
Az Ön fő feladatai: 
A késztermék megfelelő mennyiségben és minőségben történő előállítása. Az előállított termékből mintavételezés, és 
gyártás ellenőrzés. A hulladék megfelelő visszahasznosítása. A gépek, szerszámok, anyagok minőségi és 
mennyiségi megőrzése. A kezelésére bízott gépek, berendezések beállítási értékeinek ellenőrzése, és szükség 
esetén azokat beállítása az előírás szerinti értékekre. 
 
Az Önnel szembeni elvárások: 

• Szakmunkásképző iskolai végzettség, fémipari szakképesítés előny; 
• Sorozatgyártásban szerzett tapasztalat; 
• 3 műszakos munkarend vállalása; 
• Megbízhatóság, pontos munkavégzés; 

 
Amennyiben a fent leírt pozíciók valamelyike egyezik az Ön elképzelésével, tudásával, tapasztalatával, szívesen 
várjuk jelentkezését fizetési igény megjelölésével. Kérjük, hogy jelentkezését önéletrajzával, a következő helyre 
küldje:  
 
e-mail: 
levelezési cím: Petruzalek Kft., 3000 Hatvan, Bercsényi út 80.  

kozsane@petruzalek.hu 

 
 

 

 
 

A Sirap Group csoport tagjaként az egyik vezető gyártója hőformázott műanyag csomagolóanyagok, csomagolási 
technológiáknak. A csoport 12 országban működik, és leányvállalatai közvetlenül hatnak a piacokon. 
Kérjük, ismerje meg vállaltunkat: http://www.petruzalek.com/ 

      
a Petruzalek Kft. Hatvani üzemébe keresünk munkatársakat: 

Műszakvezető munkatársat 
Az Ön fő feladatai:  
A termelési vezető irányításával biztosítja a folyamatos termelést, irányítja a termelési egység fizikai dolgozóinak 
tevékenységét, kijelöli feladataikat, gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok, gépek folyamatos biztosításáról. 
Gyártási terv alapján a gyártás megszervezése a termelés feltételeinek biztosítása. Termelési dokumentációk 
naprakész vezetése. 
 
Az Önnel szembeni elvárások: 

• Középfokú végzettség; (gépésztechnikus/műszaki végzettség) 
• Azonos munkakörben, termelő cégnél szerzett minimum 3 év munkatapasztalat; 
• Három, illetve termelési igénynek megfelelően négyműszakos munkarend vállalása; 
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség; 
• Jó konfliktuskezelő képesség; 
• Önálló precíz, pontos munkavégzés; 
 

 
Raktáros munkatársat 
Az Ön fő feladatai: 
A belső előírásoknak megfelelő és biztonságos anyagmozgatás illetve tárolás. Áru bevételezése és kiadása a 
raktárból. A beérkező anyagok mennyiségi átvétele és a raktári rendnek megfelelő elhelyezése, a kiszállítandó 
termékek biztonságos átadása. A raktárkezeléssel kapcsolatos egyszerű adminisztratív feladatok ellátása. 
 
Az Önnel szembeni elvárások: 

• Középfokú végzettség; 
• Gépkezelői jogosítvány: 3312 gyalogkíséretű, 3324 vezetőüléses; 
• Targoncavezetői gyakorlat min. 2 év; 
• Raktári folyamatok ismerete, raktározásban szerzett min. 2 év gyakorlat; 
• Három műszakos munkarend vállalása; 
• Önálló precíz, pontos munkavégzés; 

Formázó gépkezelő munkatárs (operátor) 
Az Ön fő feladatai: 
A késztermék megfelelő mennyiségben és minőségben történő előállítása. Az előállított termékből mintavételezés, és 
gyártás ellenőrzés. A hulladék megfelelő visszahasznosítása. A gépek, szerszámok, anyagok minőségi és 
mennyiségi megőrzése. A kezelésére bízott gépek, berendezések beállítási értékeinek ellenőrzése, és szükség 
esetén azokat beállítása az előírás szerinti értékekre. 
 
Az Önnel szembeni elvárások: 

• Szakmunkásképző iskolai végzettség, fémipari szakképesítés előny; 
• Sorozatgyártásban szerzett tapasztalat; 
• 3 műszakos munkarend vállalása; 
• Megbízhatóság, pontos munkavégzés; 

 
Amennyiben a fent leírt pozíciók valamelyike egyezik az Ön elképzelésével, tudásával, tapasztalatával, szívesen 
várjuk jelentkezését fizetési igény megjelölésével. Kérjük, hogy jelentkezését önéletrajzával, a következő helyre 
küldje:  
 
e-mail: 
levelezési cím: Petruzalek Kft., 3000 Hatvan, Bercsényi út 80.  

kozsane@petruzalek.hu 

 
 

   Jászberényi nyomda  
       felvételre keres: 

Elvárás: minimum szakmunkás végzettség.
Előny:    magas szintű műszaki és kooperatív  
         készség, terhelhetőség.

Jelentkezés személyesen: Signal-Print Kft-nél lehet, 
5100 Jászberény, Október 23-a út 8-10. hétfőtől-
péntekig 14.00-16.00 óráig. Önéletrajz szükséges.

- betanított segédmunkást /férfi-női/ kötészeti  
  gépek kiszolgálására,
- raktáros munkakörbe, munkájára igényes,  
  precíz, terhelhető munkaerőt,
- valamint, targonca vezetői engedéllyel rendel 
  kező targoncást.

- Gyomortükrözés
- Vastagbéltükrözés
- Helicobacter P.
  kilégzési teszt

GaSZTRoenTeRolóGiai-
endoSZKóPoS

maGÁnRendeléS

DR. GÁLL JÁNOS
szakorvos

Jászberény, Zirzen J. u. 6.
Bejelentkezés telefonon:

06-30/322-1719.

Rendelési idő:
hétfőn 17-19 óráig, szerdán 17-19 óráig
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 PIAC MARKET
Jászberény, Gyöngyösi út 35.

Telefon: 06-30/513-9691.

GYÖNGY MARKET
Jb., Kossuth út 10. Tel.: 06-57/411-161,
06-30/219-5972. falcon2000@gmail.hu

VASÁRNAP IS NYITVA!

AKCIÓ 2017.01.12-től 2017.01.19-ig

H - Szo.: 500-2100   Vas.: 700-2100

GYÖNGY MARKET
H.-Szo.: 5.30 - 20 h.-ig   

V.: 7-20-ig

                NYITVA TARTÁS 

Fagy. csirkemáj 0,5 kg .......................................199.-
Top Joy paradicsomlé 0,25 l .............................119.-
Vifood tésztaleves 3+1 ......................................199.-
Löwenbrau dob. sör 0,5 l  .................................149.-
Vöröshagyma 1 kg............................................... 99.-
Fagy. csirkefarhát 1 kg ......................................149.-
Kéztörlő Lilla 2 tek. ............................................119.-
Juhász virsli 1 kg ...............................................799.-
Löncshús 400 g .................................................199.-
Perotti inst. kakaópor 150 g..............................199.-
Balaton szelet 30 g .............................................. 69.-
Wiener extra kávé 1 kg .................................. 1.499.-
Knorr leveskockák 60 g ....................................199.-
Családi tészta 1 kg ............................................299.-
Fincsi kutyaeledel száraz 10 kg ................... 1.499.-
Magozott meggybefőtt 720 ml ..........................269.-

PIAC MARKET 
NYITVA TARTÁS VÁLTOZÁS

Tóth Balázs
Telefon: 0620/372-1055

A gyógymasszázs eredményesen alkalmazható:
• akut és krónikus nyak- váll- hátfájdalmak
• csípőfájdalmak
• derékfájdalmak
• felső- vagy alsó végtagi panaszok
• visszatérő fejfájás

Masszázs a háznál!
/Férfi masszőr/ hatvan, és Jászberény területén
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Cégünk a Bundy RefRiGeRaTion cégcsoport tagja, 
a hűtéstechnikai iparág egyik legjelentősebb európai beszállítója.
Dinamikusan fejlődő jászárokszállási telephelyünkre  
a minŐSéGBiZToSÍTÁSi csapat erősítése céljából 
az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

Minőségbiztosítási    
       mérnök

Általános feladatok: 
 ● Gyártósorok minőségi eredményeinek sorokra való 
  visszacsatolása 
 ● Minőségbiztosítási dokumentációk készítése, kezelése  
  (Utasítások, FMEA, control plan)
 ● Gyártósorok auditálása
 ● Reklamációk kezelése, nyomon követése 
 ● Hiba analízisek elkészítése, helyesbítő- és megelőző intézke- 
  dések meghozatala
 ● Vevői látogatások/auditok támogatása
Az Ideális jelölttel szemben támasztott elvárások:  
 ● Felsőfokú műszaki végzettség 
 ● Hasonló területen szerzett 1-3 éves tapasztalat
 ● Haladó MS Office felhasználói ismeretek
 ● Magabiztosan használja az angol nyelvet szóban és írásban egyaránt
 ● Rugalmas, pontos, precíz munkavégzésre képes
 ● Határozott személyiség, jó kommunikációs képesség
 ● Vevő központú gondolkodásmód
 ● Nyomás alatt is teljesít, priorirtásokat tud kezelni
 ● Terhelhető; magabiztos fellépéssel rendelkezik
 ● Szükség esetén utazási hajlandóság Partnerekhez, Vevőkhöz
 ● LEAN és 6S gyakorlati tapasztalat, illetőleg alkalmazási 
    ismeretek megléte előny 
 ● Vezetői tapasztalat
Amit kínálunk: 
 ●  Nemzetközi cég, nagyvállalati környezet
 ● Hosszú távú perspektíva egy folyamatosan fejlődő cégnél
 ● Versenyképes jövedelem, béren felüli juttatási csomag
 ● Folyamatos szakmai fejlődési és előrelépési lehetőség 
    biztosítása

Bundy Kft. Kaszab Zsanett      5123 Jászárokszállás, Ipari u. 1.    
E-mail: zskaszab@bundyrefrigeration.com

Tel.: 57/531-825  Fax: 57/430-830

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,  
fényképes önéletrajzát kérjük juttassa el az alábbi címre:

dolgozókat keresünk
Gyálra

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség:  
bruttó 150-160 ezer Ft/hó

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 15 000 Ft/hó cafetéria

Céges busz:  
Nagykáta, Szentmárton-

káta,Tápiószecső,
Tápióbicske irányából.

Jelentkezés:
 06 70 197 8772
06 70 645 3095
06 70 882 1610

Email: gyal@humilitas.hu
www.jelentkezes.pe.hu
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felvesz kereskedelmi szakirányú diplomával 
rendelkező pályakezdőket.

Elvárás: Jászberény, illetve környéke lakhely.

Jelentkezni pályázat beküldésével lehet, 
bato.andrasne@coopstar.hu e-mail címre. 

A pályázat tartalma: motivációs levél, fényképes önéletrajz.

kereskedelmi 
gyakornok pozícióra

A CO-OP Star Zrt. 
(Jászberény, Ady E. u. 22.)

Érdeklődni munkaidőben a 06-20/6612-032 vagy 
0620-745-8810 számokon vagy a jelentkezes@trendhr.hu  

címen lehet. Reg. sz: Jnm.01.002429.3.2014

Trend Hr 
Solutions Kft 
keres jászberényi üzemekbe 
2 műszakos munkarendbe

TARGONCÁSOKAT ÉS FÉMIPARI SZAKMuNKÁSOKAT.
Amit kínálunk: hosszú távú munkaviszony, cafeteria, 

jelenléti bónusz, munkabér előleg, kulturált munkakörnyezet, 
ingyenes munkába járás a cég buszaival.

Pályakezdők és csökkent munkaképességűek jelentkezését is várjuk.

Wir suchen 
Maler/Elektriker/Installateure 

in Stuttgart!
Munkát keres 

Németországban?
Ön festő, villanyszerelő, 

vagy víz-, gáz- és 
fűtésszerelő szakmai 

tapasztalattal és
rendelkezik német 

nyelvtudással?

Munkát ajánlunk német cégnél, 
német szerződéssel és ingyenes szállással.

Pontos kifizetések, 
magyar anyanyelvű ügyintéző, 

családbarát cég, készpénz előleg és ingyen 
étkezés minden pénteken.

Jelentkezzen nálunk!
Bátai Gergely

+49 163 2040 666
batai@fischer-personalservice.de

Egri építőipari cég keres

Központi ÉpítőmÉrnöKöt 
költségvetési és közbeszerzési pályázat
készítési és árkalkulátori gyakorlattal.

mélyépítési gyakorlat előnyt jelent.

Tel.: 06-20/935-2699
e-mail: tkiroda@freemail.hu

MUNKA 
Férfi takarítókat 

keresünk felvételre.
Részletekről érdeklődjön a:

 06-30/916-5430-as
telefonszámon.

INGYENES  
KÉPZÉS, 

majd azt követően  
munkalehetőség 
Budapesten:

Legyél Te is Buszsofőr!
+36 22 554 184
Pannonjob Kft.
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Jászberény területére 
megbízható lapterjesztőt keresünk.

Érd.: 06 57/500-990
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

Német autóipari cég munkatársat keres

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐI
munkakörbe.

Fő feladatok:
- Termékek, termékcsoportok, alkatrészek gyártása  
 munkautasitás alapján
- A felettes tájékoztatása a problémákról és az anyaghiányról
- Együttműködés a munkafolyamatok javitásában

Elvárások:
 - Minimum 8 általános iskolai végzettség
 - Kézügyesség és precizitás
 - Jó látás
 - Monotonitástűrés
 - Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is  
   várjuk (orvos szakértői vélemény és határozat megléte feltétel)
 - 3 műszakos munkarend vállalása

Előnyök:
 - Jászberényi lakóhely
 - Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kinálunk: 
 Az első ledolgozott egész hónap után jogosultság 
 a teljes juttatási csomagra (teljesitménypremium,  
 jelenléti prémium, Erzsébet utalvány)
 - Bejelentett, hosszú távú munka
 - Juttatási csomag (prémium, étkezési jegy), munkaruha
 - Tiszta, kulturált munkakörnyezet
 - Ingyenes buszjárat

  Új járat Nagykáta irányából
 - Saját állományban történő foglalkoztatás (nem munkaerő  
   közvetitő cégen keresztül)

Jelentkezés módja: 
 - E-mailben a Palma.Nagy@holocher-bauer.com cimre
    (telefonszám, lakcim megadásával)
 - Telefonon: 36-20-620-7405 
- A cég telephelyén elhelyezett jelentkezési lap kitöltésével

A telephely cime: Holocher+Bauer Kft.
5100 Jászberény, Necső telep 1. 25. sz. Èpület
(Jász-Plasztik Kft. ipari területén található)

Targonca 
vezetőt, 

raktári segéd-
munkást,  

autószerelőt és 
autóvillamos-
sági szerelőt 

felveszünk. 
Szállás szükség 

esetén biztosított!
Érd.: 

0630/499-6819
- Ofszet-, és rotációs gépmester
- Hajtogató és kötészeti gépek  
   kezelésében jártas szakember
- Kiadványszerkesztő 
- Digitális nyomdagép kezelő

Elvárás: minimum szakmunkás végzettség.
Előny: magas szintű műszaki készség, önállóság, terhelhetőség.

Jászberényi nyomda  
felvételre keres munkájára 
igényes női és férfi munkaerőt.

Jelentkezés személyesen: Signal-Print Kft-nél lehet, 
5100 Jászberény, Október 23-a út 8-10. hétfőtől-
péntekig 14.00-16.00 óráig. Önéletrajz szükséges.

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                    
 

 Légtechnikai berendezések gyártásával foglalkozó Jászárokszállási cég az alábbi munkavégzésre, 
munkatársat keres 
 
TARGONCAVEZETŐ 
 
Elvárások: 
 
-Új tipusú vezetőüléses targoncavezető jogosítvány (elektromos, dízel) 
-Minimum 1 éves gyakorlat 
-Megbízhatóság ,precizitás, terhelhetőség 
 
Munkaköri feladatok 
 
-Targoncával történő anyagmozgatási feladatok ellátása 
 
Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: 
 
Weger Hungária kft 
5123.Jászárokszállás, Kossuth u. 85. 
wegerhungaria@weger.hu 
 
 
 
 
 

Légtechnikai berendezések gyártásával foglalkozó 
Jászárokszállási cég az alábbi munkavégzésre, 

munkatársat keres

TARGONCAVEZETŐ
 Elvárások:
-Új tipusú vezetőüléses targoncavezető jogosítvány (elektromos, dízel)
-Minimum 1 éves gyakorlat
-Megbízhatóság ,precizitás, terhelhetőség
 Munkaköri feladatok:
-Targoncával történő anyagmozgatási feladatok ellátása

 Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
Weger Hungária kft, 5123.Jászárokszállás, Kossuth u. 85.

wegerhungaria@weger.hu

Jászberény, Gyöngyösi út 25.
Tel.: 57/500-990

Jászberény, Nagykáta, 
Szentlörinckáta

Tintapatron üzlet 
A gyöngyösi Tesco-ban

a lottózó mellett.

Eurocent 
Félpénzes Bolt

Cím: Hort, Hösök tere 14.

Illuster Bt. (Punyi Ilona)
Tel.: 0620/4912-999

Sisa Attila 
Jászberény

Tel.: 0630/5654-940

Kaszabné Csikós Anikó
Jászberény, Jászárokszállás

Tel.: 0620/917-2404

Hirdetésfelvétel

Traffik / Lottózó 
Hatvan, Horváth M. út 18.
(CBA OUTLET oldalán)

ColorFoto –  
Canon szaküzletház

3000 Hatvan, Kossuth tér  
Tel.: 0670/3378501

Kaméleon Írószer 
Hatvan, Gábor Áron u. 31.

Tel.: 06-37/345-969

Jászság - Gyöngyös-Hatvan  
Lapzárta: kedd 12.00 óra. Kiadja: Infó 60 Kft.
Felelős kiadó: Tóth Dezső • Tel.: 57/500-990

Főszerkesztő: Tóth Balázs  •  
Tel.: 57/500-990,  Fax.: 57/404-819
Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.I M P R E S S Z U M

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések 
tartalmáért felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el.

ÉRETTSÉGIZETT DIÁKOK!
NE HAGYJÁTOK KI!

Keresztféléves INGYENES
OKJ képzés indul

az EVENTUS Középiskolában
(Eger, Cifrakapu tér 24.)

- MOZGÓKÉP- és
ANIMÁCIÓFILM-KÉSZÍTŐ (2 év)

 - DEKORATŐR (2 év)

 - FESTŐ (2 év)

Kezdés: 2017.02.01. 
36/517-510, 20/516-0885, 20/975-4803

www.peresto.hu

Horgászok figyelem!

MÁR VÁLTHATÓ!

Állami Horgász Engedély 
a 2017-es évre.

Jászárokszállás 
Dolgozók Horgász Egyesülete, Köztársaság tér 4.
Jászberényben leadható

Hamm állateledel a Coop mellett. Tel.: 57/401-602
Részletek: www.peresto.hu

Kalodás tûzifa akció!
Házhoz szállítva 3 kaloda 
esetén fuvarmentes!
Akác, tölgy, bükk 
kb. 10 hónapos kitermelés! 
Konyhakészen!   Tel.: 30/395-6103 

TOJÓTYÚK ELADÁS!
Mátraterenye 088/47 hrsz. lévő
telepünkön 2017. január 31-től

tojótyúk eladást hirdetünk!
Ára: 300 Ft/db.

Előrendelés: 06-20/426-4758 vagy 
06-20/956-7582 számon lehetséges.
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Azonnali kezdés, hosszú távú lehetőség, 
étkezési utalvány, jutalmak és prémiumok!

Ingyenes buszjárat 
Gyöngyös, Hatvan, Heves, 

Jászberény térségéből.

Jelentkezés: 30/384-9806.

Elvárások: 8 általános iskolai 
végzettség, jó látás, kiváló 

kézügyesség, 3 műszak vállalása

A Rosenberger Magyarország Kft.

gyártósori összeszerelőket
keres Jászárokszállásra.

Gyöngyösi Károly Róbert Campus

2017. január 14. 10.00-12.00 AVK, GTK

2017. január 25. 10.00-14.00 AVK, GTK

BTK, GTK, PK, TTK

Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

gyongyos.uni-eszterhazy.hu

Egri Campus

2017. január 24. 09.00

Egri Campus 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Jászberényi Campus

2017. január 23. 10.00 PK

Jászberényi Campus 
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

Sárospataki Comenius Campus

2017. január 26. 09.00 PK

Sárospataki Comenius Campus 
3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
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A nyílt napokon tájékozódhatsz az idei felvételi 

eljárásról, megismerheted az intézményben 

elérhető hallgatói szolgáltatásokat és juttatásokat, 

meghallgathatod az általad érdekesnek vélt 

szakokról szóló általános tájékoztató előadásokat!

NYÍLT NAPOK

Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

+36 36 520 424
felvi@uni-eszterhazy.hu
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Mi egy svéd tulajdonban levő multinacionális vállalat vagyunk, és haszongépjárművek fék- és levegő 
rendszeréhez kapcsolódó termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk.  

Üzleti partnereink főleg nehéz gépjárműveket, buszokat és vontatmányokat gyártanak.  
Világszerte számos értékesítési irodával, kutató- fejlesztő és gyártóegységgel rendelkezünk.

Az alábbi pozícióra keresünk új kollégát magyarországi gyártó telephelyünkre:

Az önéletrajzokat e-mailben várjuk a  HR.Hungary@haldex.com, 
vagy személyesen és postán a Haldex Hungary Kft., 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György út 93. címre.

Gyártósori összeszerelő
(Operátor)

Feladatok és felelősségek:
• A termelési terv alapján előírt minőségű és mennyiségű  
  termék legyártása az előírt időre
• A kijelölt terület rendezetten, tisztán tartása

Feladatok és felelősségek:
• Gyártásközi- és késztermék ellenőrzése és auditálása
• Nem megfelelő termék kezelése
• Vevői és beszállítói reklamációk kivizsgálásában való aktív részvétel
• Minőségügyi dokumentumok naprakészségének ellenőrzése
• Mechanikai tesztek és fizikai mérések végrehajtása, elemzése

Elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Alapszintű angol nyelvtudás
• Határozott fellépés és jó problémamegoldó készség
• Három műszakos munkarend vállalása 

Mit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Megbízhatóság
• Minőségi munka iránti elkötelezettség
• Igényesség a munkavégzés és a környezet irányába
• Három műszakos munkarend vállalása

Mit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

Minőségbiztosítási technikus
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Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4.

Belépőjegy ára: 1500 Ft., diák és nyugdíjas jegy: 800 Ft. Jegyárusítás napközben 
a Börtönudvarban, a Kontidetti Kft. irodájában. Telefon: 06 57 400 556. A helyszínen előadások előtt fél órával.

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.

Elhanyagolt 
férfiszépségek

A béke pecsétje 
– a jászok kürtjének 

kódjai

Lila ákác
szerelmes história

A Gulag virágai

VÁRSZEGI TIBOR
 január 25, szerda, 18.30

BEREGSZÁSZI SZínHÁZ
február 1, szerda, 18.30

nEMZETI SZínHÁZ 
FÖLDES LÁSZLÓ HOBO

január 26, csütörtök, 18.30
Versek, novellák, történetek, 

dalok, szomorúak és vidámak 
még a világ legborzalmasabb 

helyein is születnek. 

A jászok kürtjére írt 
faragványokat miként lehet 
elolvasni és mi van ráírva?

Szép Ernő vidám történetében 
Tóth Manci, a primadonna álmo-

kat szövögető kis varrónő 
a Városligetben, egy hatalmas lila 
akác alatt ismeri és szereti meg 

Csacsinszky Pált.

DUMASZínHÁZ –
FÜGE PRODUKCIÓ

január 18, szerda, 18.30.
„Mi férfiak ráébredtünk a tényre, 
hogy testünk vizuális gyönyörkel-

tésre rendeltetett.”

Jászberényi
telephelyű cég

keres
cégvezető mellé

irodai
aSSziSztenSt 

Feltételek:
számítógépes
alapismeret
középfokú
 végzettség

 telefon: 
06-70/7735-112

AUTÓFÉNYEZŐ
ÉS

ELŐKÉSZÍTŐ
VALAMINT

IPARI FÉNYEZŐ
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

NÉMETORSZÁGI
és BELGIUMI

06-1-471-9548 
06-1-471-9543 

MUNKAHELYEKRE.
ROKON SZAKMÁBAN 

VALÓ JÁRTASSÁG ELŐNY!

VEGYES
Akác, tölgy tüzifa (darabolt, méter-
ben), akác karók, akác oszlopok 
szőlőbe, kerti bútorokhoz eladók. 
Villanypásztor telepítés. Telefon-
szám: 06-30/9331-714 /20/9/
régiség! Gyűjtő vásárol 
antik órákat, festményeket, 
porcelánokat, hangszereket, 
régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-30/9128-335 /10/2/
Régi bútort,  hagyatékot, dun-
nát, párnát veszek. Hétvégén 
is! Érd.: 06-30/317-0726 /6/6/
Gallyfa eladó. Telefonszám: 06-
70/380-7793 /20/12/
Jászárokszállási telephelyről ha-
sított, darabolt, kemény tűzifa 
14.000 Ft/m3 ártól csak kiszál-
lítással eladó! Érd.: 06-20/359-
0849 /20/6/
Eladó kerekes szemeteskuka, so-
ros korcsolya, női kerékpár, biz-
tonsági gyerekülés autóba, kerék-
párra, bukósisak, rozsdamentes 
mosogatótálca, gyerekkerékpár, 
Opel 13-14”-es lemezfelni gumival 
és 205/55/16-os téli gumik. Tel.: 
06-70/247-0863 /10/2/
Tűzifa akció cser-, tölgy-, bükk 
20 Ft/kg (2.000 Ft/q), akác 22 
Ft/kg (2.200 Ft/q). Tel.: 06-
30/617-5455 /5/3/

Eladó 3 az 1-ben takarítógép 
+ gőzvasaló, 2 db Tv és nagy 
méretű szőnyeg. Telefonszám: 
30/572-3589 /3/3/
Szobabútor 1 db-os, konyha-
szekrény eladó. Érdeklődni a 
következő telefonszámon lehet: 
06-30/389-9279 /3/2/
BABABörZE HAtVANBAN! 
2017. február 05-én, vasárnap 
9-12ig a hatvani 5.számú Ál-
talános Iskola Tornatermében, 
Szabadság út 13. AJÁNDÉK 
JÁTÉKCSOMAGOKAT SOR-
SOLUNK KI A VÁSÁRLÓK KÖ-
ZÖTT! Információ és helyfogla-
lás: 06-20/313-9223 /4/1/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/kq 
(1189 Ft/mázsa)! Telefonszám: 
06-30-403-6754 /3/1/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. Érdek-
lődni a következő telefonszá-
mon lehet: 06-70/624-5475 
/3/1/
Eladó 1 db elektromos sütős 
gáztűzhely. Tel.: 06-29/442-
307 /3/1/
Eladó 4 db fulda téli gumi 
eredeti gyári felnire sze-
relve, 2 telet futott. méret: 
185/60/14”. furat: 5/100. 
Érdeklődni: 06-30/954-
8833 /2/1/

ÁLLAT

Mangalica hízók, süldők és 
malacok eladók. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/9331-714 /20/16/
Húsjellegű hízó kb. 130 kg-os el-
adó Jászberényben. Érdeklődni 
a következő telefonszámon le-
het: 06-30/690-8087 /3/3/
130-230 kg-os hízók eladók. 
Tel.: 06-30/621-3733 /3/2/
Jászárokszálláson a Hevér 
tanyán hízók eladók! 06-
30/257-6925 /3/2/
180-200 kg-os nagysúlyú hí-
zók Jászágón eladók. T: 06-
30/4611-242 /3/1/
130 kg-os hízók eladók 
Horton. Telefonszám: 06-
20/375-7975 /2/1/

TÁRSKERESÉS

62 éves özvegyasszony 
nem italozó, józan életű tár-
sat keres 65 éves korig. 06-
20/230-3211 /3/2/
Füstmentes, szerény lánnyal 
ismerkednék a Jászságból 
együttélés céljából. 37 éves 
független férfi. Telefonszám: 
06-70/246-2660

JÁRMŰ

Megvásárolnám korrekt áron 
Veterán motorját, akkár üzem-
képtelen is érdekel. Tele-
fonszám: 06-30/48-39-465 
Gödöllei László

Tűzifa szállítás bükk, 
tölgy, hasított szálban 
15500Ft/1mx1mx1,2m, kb. 
2500Ft/100kg, 10 köbmétertől 
rendelhető.  06-70/384-5283

ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói apartmanok 
kiadók. Tel: 30/434-3362

Eladó minőségi konyhakész tű-
zifa rendezett kalodában, bükk, 
tölgy, gyertyán, akác, 14000 
Ft/m3 10 kaloda vásárlásánál 
10.000 Ft kedvezmény. Ingye-
nes házhozszállítás. Tel.: 06-
30/839-6710 /3/1/

OKTATÁS

mAtEmAtIkA, fIZIkA 
tanítás! NyároN Is (Hat-
vanban)! pótVIZsgárA 
fElkÉsZÍtÉs! - Középis-
kolások, általános iskolások, 
egyetemisták korrepetálása! 
- Érettségire, emelt szin-
tű érettségire felkészítés! 
- 8. osztályosok középiskolai 
felvételire való felkészítése! 
matematika, fizika egye-
temistáknak! Több mint 20 
év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/3318-359 /10/7/
Angol nyelv tanítása Hatvan-
ban. Nyelvvizsgára, érettségire 
való felkészítés, korrepetálás, 
kommunikáció. Diákoknak, 
felnőtteknek. Tanárnő. D.e. 
és d.u. Érdeklődni a követke-
ző telefonszámon lehet: 06-
20/3177-046, 06-70/271-4486

fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjáratú,
280.000 km-rel (új kuplungszerkezettel) 

eladó - totálkárosan.
Tel.: 06/30/414-8486.

Ezüst, platina, palládium pasz-
ta, nitrát, forrasztópálca, amal-
gám, érintkező pogácsa felvá-
sárlás minden formában, ezek 
ötvözeteit. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon lehet: 06-
20/923-4251 /2/1/
Akciós farsangi jelmez és kel-
lék vásár Szolnokon, Széchenyi 
lakótelepi piac mögötti Dávid 
Jelmez Szaküzletben. Tetőn 
fagyitölcsér látható! Óriási vá-
laszték: bölcsis, ovis, iskolás, 
felnőtt méretű jelmezből. Nyit-
va: Minden nap 9-18 óráig. 
/3/1/
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ÁLLÁS
Táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető internetes munkára 
munkatársakat keresek. Károlyi 
Péter 06-20/777-1122 /16/6/
Száraz és Társa Kft. keres hos-
szú távra kőművest, azonnali 
kezdéssel. Érd.: 06-30/409-
2563 /6/4/
Felszolgálót keresünk! Gya-
korlattal rendelkező, magára 
és környezetére igényes fel-
szolgálót keresünk hatvani 
étterembe. Bejelentett munka 
kiemelkedő fizetéssel! Jelent-
kezni telefonon: 06-30/612-
4701 /4/3/
Gyakorlattal rendelkező kony-
hai kisegítőt keresünk hatvani 
étterembe. Bejelentett munka 
kiemelkedő fizetéssel! Jelent-
kezni telefonon: 06-30/849-
6699 /4/3/
Pizzaszakácsot keresünk! Gya-
korlattal rendelkező, magára 
és környezetére igényes piz-
zaszakácsot keresünk hatvani 
étterembe. Bejelentett munka 
kiemelkedő fizetéssel! Jelent-
kezni telefonon: 06-30/612-
4701 /4/3/
Villanyszerelő és segédet 
keresek hosszútávú munká-
ra Budapestre. Telefonszám: 
30/933-4179 /3/2/
Gyöngyös környékén található 
területekre keresünk személy- 
és vagyonőröket. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal lehet 
a vagyonor.munka.itt@gmail.
com címen. Érd.: 8-17 óráig: 
+36-70/332-4398 /2/2/
200.000 Ft bruttó fizetés, in-
gyen szállás, előleg megoldott. 
Sárvárra betanított munkáso-
kat keresünk több műszakos 
munkarendbe. Érdeklődni 
lehet: 06-20/224-0242, 06-
30/791-0950
Alkalmazottat felvesz ingatlan-
iroda fő vagy másodállásban
(alapbér+jutalék). 06-30/650-
6088

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16 /2/1/
AZONNALI kezdéssel kere-
sünk villanyszerelőket vidéki 
munkahelyre kiemelt bérezés-
sel. Vidékieknek szállás, napi 
előleg megoldott. Érdeklődni 
lehet: 06/30-866-75-19, 06/20-
316-83-43.
BÜFÉZÉSBEN jártas kollégát 
keresünk jászberényi büfénk-
be. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal az allas@tsgastro.
hu email címen lehet.
Állandó rövid ukrán körfuva-
rokra keresünk gyakorlattal, 
C+E kategóriás jogosítván-
nyal, GKI kártyával és lein-
formálhatósággal rendelkező 
gépkocsivezetőket nyerges 
szerelvényre. Jelentkezni lehet 
munkaidőben a 06-57/415-
221-es telefonszámon. /3/1/

M
R
R
M
A
R
A
N
R
S
3
5
G
7
N
k
lí
s
K
o
v
7
N
m
s
v
r
7
H
íz
a
s
v
É
k
3
6
R
r
n
é
é
n
3
F
ly
u
s
s
4
É
la
é
é
h
fa
g
m
r
lo
T
Z
r
2
K
m
fe
z
r
k
ú
k
3
F
b
h
g
p
té
0
D
k
p
0

D

0

IGÉNYES nemzetközi gépko-
csivezetőt keresünk nyerges 
szerelvényre, uniós munkára 
C+E+GKI vizsgával. Unióban 
is versenyképes fi zetés, napidíj 
garanciával! Tel: 30-436-1546.

A Papiron Kft. felvételre keres 
ügyfél orientált webáruházi ügy-
intézőt, webáruházi kontrollert  
és vevő centrikus bolti eladót. 
Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal Jászberény, Apponyi tér 
1. /3/1/

Megbízható traktorvezetőt keres 
mezőgazdasági cég 2017. janu-
ári kezdéssel. A munkavégzés 
helye: Csány. Bejelentett, teljes 
munkaidős állás. Jelentkezni le-
het munkanapokon 8 és 16 óra 
között a 06-30-415-1149-es te-
lefonszámon. /5/3/

Áruterítői, kapcsolattartói mun-
kakörbe keresünk (30-50 éves 
közti) munkatársat eleségállatok 
(tücsök) szállításához. Szük-
séges: Erkölcsi bizonyítvány, 
országos vezetési gyakorlat, 
dinamikus munkavégzés. T.: 06-
30/202-0396 /2/1/

Gépi forgácsolókat, CNC 
gépkezelőket, autószerelő-
ket keresünk gödöllői mun-
kahelyre azonnali kezdéssel. 
06-20/970-3461, munka1jg@
gmail.com

1 műszakos munkavállalokat 
keresünk jászberényi telephely-
re. Könnyű, betanított kézimun-
ka. Hívjon most: +36-20/955-
2608 /3/1/

24 tonnás nyerges szerel-
vényre keresünk állandó rövid 
nemzetközis kanyarokra C+E 
kategóriával és GKI kártyával 
rendelkező gépkocsivezetőket 
(hétvége legtöbbször itthon). 
Jelentkezni lehet munkaidőben 
a 06-57/415-221-es telefon-
számon. /3/1/
Nemzetközi fuvarozó cég keres 
gyakorlattal és GKI kártyával 
rendelkező gépkocsivezetőt 
fix autóra, jó kereseti lehető-
séggel, maximum 2 hetes kinn 
tartózkodással (van lehetőség 
Uniózásra is). Jelentkezni mun-
kaidőben a 06-30/935-2949-es 
telefonszámon lehet. /3/1/

24 tonnás nyerges szerelvény-
re keresünk belföldes munkára 
gyakorlattal rendelkező sofőrt. 
A főbb feladatok előrakás, át-
akasztás lenne. Jelentkezni le-
het munkaidőben a 06-57/415-
221-es telefonszámon. /3/1/
Azonnali kezdéssel keresünk 6 
fő kőművest. Tel.: 06-30/582-
3690 /6/1/

Új év Új lendület Új kihívások! 
Az Openhouse jászberényi 
ingatlanirodája várja azok je-
lentkezését, akik nem állást, 
hanem pénzt akarnak keres-
ni, kötetlen munkaidőben. 
Jó kommunikációs készség 
előnyt jelent. Jelentkezését 
várjuk a jaszbereny@oh.hu e-
mail címre. Egy kötetlen be-
szélgetést megér!
Jászfényszarui gyáregység 
biztonsági szolgálatához al-
kalmazotti munkaviszonyba 
vagyonőröket és EGYSZERŰ 
ŐRÖKET keresünk. Egyszerű 
őrnek szükséges: 8 általános 
iskolai végzettség és erkölcsi 
bizonyítvány. Jelentkezés +36-
70/197-9011 /3/1/
A jászberényi Horizont Color 
Kft. a szerszám osztályra férfi 
eladót keres. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a Jászbe-
rény, Kossuth Lajos út 48- 50. 
szám alatt személyesen vagy a 
color@horizontcolor.hu e-mail 
címen lehet.
Adminisztratív jellegű mun-
kavégzésre keresünk 1 fő 
kisegítőt részmunkaidőben. 
Jászberényi lakos esetén a 
munkavégzés betanulás után 
távmunkában kivitelezhető. 
Feltétel: MS Office ismerete, 
magabiztos használata. Saját 
számítógép, internetes elérhe-
tőség. Önéletrajzokat az info@
fqs.hu email címre kérjük. 
Kérjük Tárgy mezőben: „admi-
nisztrátor” feltüntetni szíves-
kedjenek
Fodrász alkalmazottat kere-
sünk teljes vagy rész munka-
időre esetleg alkalmanként is! 
Fix+jutalékos bérezés, fejlődé-
si lehetőség, kellemes munka-
környezet, azonnali munkakez-
dés! Jelentkezés e mailben az 
allas@kleoszalon.hu vagy írás-
ban személyesen az üzletben 
várjuk. Jászberény, Dózsa Gy. 
út 17. Kleopátra Szépségsza-
lon Tel.: 06-30-610-54-35
Jászberényi telephellyel ren-
delkező cég belföldi és nem-
zetközi gépkocsivezetőt keres 
C, E kategóriával, GKI és digi-
tális sofőrkártyával. Tel.: 06-
30/9402-634 /3/1/

Veszprém megyei középvál-
lalkozás hosszú távú munká-
ra hőszigetelő, ipari bádogos 
szakembereket keres. +36-
70/266-0001 /4/1/

Személygépkocsival rendelke-
ző gyermekfelügyelőt keresek 
napi 1 órába. Érdeklődni lehet: 
06-20/442-1215
Hatvani telephellyel 3,5 
tonnás, ponyvás furgonra 
nemzetközi viszonylatban 
jártas sofőrt keresek! Te-
lefonszám: +36-70/322-
6700 /2/1/
Kertészetbe gyakorlott, kép-
zett női munkatársat keresek 
ház körüli munkára, takarítás, 
hatvani lakost. Tel.: 06-20/937-
9301 /2/1/
Hatvani pékáru üzletbe hajnali 
4 órás kisegítő eladót keresünk, 
nyugdíjas és helyi lakosok je-
lentkezését várjuk. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/776-8779
Hatvani pékáru üzletbe eladó-
pénztárost keresünk délutános 
műszakba, helyiek jelentkezé-
sét várjuk. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/596-7910
Jászberény területére 
megbízható lapterjesztőt 
keresünk. Tel.: 06-57/500-
990 /2/1/
Konyhai kisegítőt felveszünk! 
Korona Étterem és Panzió, 
Hatvan. Tel.: 06-37/341-787 
/4/1/
B kategóriás jogosítvánnyal so-
főrt keresek. Tel.: 06-70/532-
8808 /2/1/
Eladót felveszünk. Feltétel: 
szakképesítés és 3 éves gya-
korlat. Jelentkezés személye-
sen 3000 Hatvan, Mészáros L. 
u. 16. /péküzlet/ /3/1/

versenyképes bérezéssel

SZOBALÁNY
munkatársakat keres.

Jelentkezni lehet telefonon: 06-20/311-6211
vagy e-mailben:

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

KONYHALÁNY
munkatársat keres.

Jelentkezni lehet telefonon:
06-20/311-6211
vagy e-mailben:

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse,
hozzátartozója jogait megsértették

a pszichiátrián, jelezze
panaszát az alábbi elérhetőségeken.

 Alapítványunk több mint 20 éve biztosít
ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, 
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

 Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány 
 Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

 Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
 E-mail: panasz@cchr.hu;

www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező cukrászt felveszünk. 
Jelentkezés személyesen 3000 
Hatvan, Mészáros L. u. 16. /
péküzlet/ /3/1/
Gyakorlott nehézgépkezelőt 
keresek Hatvan környékéről. 
Tel.: 06-70/297-4633 /4/1/
Jászberényi építőipari cég 
kőműveseket és betanított 
munkásokat felvesz Tel.: 06-
70/7735-112 /3/1/
Építőipari szakmunkást és se-
gédmunkást keresek. Kiemelt 
bérezéssel és azonnali kezdés-
sel. Telefonszám: 06-30/665-
3096 /3/1/
Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonma-
gyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. Telefonszám: 
06-70/354-9321
Áruterítői, kapcsolattartói 
munkakörbe keresünk (30-
50 év közötti) munkatársat 
eleségállatok (tücsök) szállí-
tásához. Szükséges erkölcsi 
bizonyítvány, országos veze-
tési gyakorlat és dinamikus 
munkavégzés. Telefonszám: 
06-30/202-0396 /2/1/
Hatvan Tesco Sherry Étterem 
pultost keres. Érdeklődni sze-
mélyesen az étteremben! /4/1/

FELHÍVÁS!  
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott, vagy rosszabbodott 

emiatt, keresse az
 Állampolgári Bizottság az Emberi

Jogokért Alapítványt
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány

is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.; Tel.: 06-1/342-6355, 06-70/330-5384;

E-mail: info@cchr.hu; Web: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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SZOLGÁLTATÁS
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
REDŐNY, RELUXA AKCIÓ! 
RENDKÍVÜLI KEDVEZ-
MÉNYEK, AKCIÓS ÁRAK! 
ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG 
REDŐNYÖK, HARMÓNIKA 
AJTÓK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉ-
SE. TELEFONSZÁM: 06-
37/346-461, 06-20/324-
5776 /10/7/
Gallyaprítás, szállítás. Tel: 06-
70/332-8385 /45/44/
Nem dönthető, veszélyes fák 
kivágása, gallyazása, elszál-
lítása. Gallyaprítás. Telefon-
szám: 06-70/332-8385 /45/44/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást, gépjármű szállítást 
vállalok. Telefonszám: 06-
70/200-4568 /20/4/
Napkollektorok, napele-
mek tervezését, értékesíté-
sét, telepítését, karbantartását 
vállaljuk. Bemutató rendsze-
rek megtekinthetők. Tel.: 06-
70/200-4568 /20/5/
Háztartási gépek szerv-
ízelése, hűtő, fagyasztó, 
automata mosógép, mo-
sogatógép, mikrosütő ja-
vítása, klímák tisztítása. 
Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/9/
Redőny, alu., fa, műanyag, 
reluxa, szalagfüggöny, hamó-
nikaajtó, szúnyogháló javítás 
és nyílászárók, párkányok be-
építése is! Gurtni csere azon-
nal! Telefonszám: 06-30/573-
3501 /10/3/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Tel.: 06-70/200-
4568 /20/4/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű 
lakásfelújítást, családi házak 
építését, átalakítását, mellék-
épületek felújítását, bontást, 
hőszigetelést, burkolást, tám-
falépítést, tetők ácsolását, 
gipszkartonozást, festést, 
mázolást, tapétázást, térkő 
rakását, kerítés építést válla-
lok akár anyagbeszerzéssel is. 
Tel.: 06-70/420-1461 /3/1/
Zárjavítás-zárcsere Jászbe-
rényben. Telefonszám: 06-
20/491-1491 /3/3/
Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettá-
zást, burkolást, ajtó-ablak cse-
rét, homlokzatszigetelést, tető 
készítését, teljeskörű lakás fel-
újítást, családi házak építését, 
kivitelezését vállalom. Tel.: 06-
30/8899-673 /3/1/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Telefonszám: 
06-20/330-4597 /3/1/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül, 0-24-ig zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
06-70/233-0673. /7/1/

BÉRLET

Jászberény központjában 
szép, 120 m2-es lakás hosszú 
távra kiadó. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 
06-30/209-3766 /6/4/
Jászberényben, a központhoz 
közel új építésű, 70 nm-es ker-
tes ház kiadó. Telefonszám: 06-
30/820-6065 /3/3/
Jászberényben bútorozott koc-
kaházba hölgy, igényes hölgy 
bérlőtársat keres. Tel.: 06-
70/264-5881 /3/2/
Jászberényben, a Lehel Vezér 
tér 15. szám alatt (Börtönudvar-
ban) IRODA, ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ. Érdeklődni lehet: 06-30-
4158-184 /3/1/
Kertes ház Jászberényben, 
Szekfű utcában hosszútávra 
kiadó. 06-20/745-2353
Garzonlakás kiadó Jászberény, 
Pesti utca 21/a. Telefonszám: 
30/295-06-61 /3/1/

INGATLAN

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

Fülöp Róbert
06-70/363-5887, 06-20/942-9601

Hétvégén is hívható!

Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Tel.: 
06-70/530-2489, 06-37/340-
611 /7/2/
Újhatvanban 90 m2-es, össz-
komfortos, vegyes tüzelésű, 3 
szobás családi ház kis telekkel, 
rendezett udvarral, melléképü-
lettel eladó.  06-30/824-9047, 
06-20/974-1532 /4/4/
Regisztrált ügyfeleink szá-
mára eladó házat, lakást ke-
resünk! 20 éves szakmai ta-
pasztalattal, országos adat-
bázissal, díjmentes regiszt-
rációval és szaktanácsadás-
sal állunk rendelkezésére! 
Ingatlant kereső ügyfeleinket 
díjmentes szolgáltatásokkal 
várjuk! Elérhetőség: Müller-
né Marika 06-30-282-0522; 
06-30-255-2648 /20/7/
Újhatvanban nappali+2 szobás, 
jó állapotú családi ház szoba-
konyhás melléképülettel, új 
tetővel, 12,8 MFt-os irányáron 
eladó. Tel.: 06-20/580-1460
Újhatvanban felújított családi ház 
12,8 MFt-os irányáron sürgősen 
eladó. Tel.: 06-20/580-1460
Zártkert eladó Peresen. Tel.: 06-
20/214-6320 /2/1/
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Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, mező-
gazdasági épületek felújítását, 
festést, mázolást, mindenne-
mű kőműves munkát válla-
lok számlaképesen. Tel.: 06-
70/246-3301 /3/1/
Akciós tűzifa! Cser, bükk, tölgy 
2000 Ft/100 kg, akác 2200 
Ft/100 kg. Telefonszám: 06-
20/514-2682.
Veszélyes magas fák kivágását 
vállalom hétvégén is. Érd.: 06-
20-214-4398. /2/1/
Kárpitos munkákat vállalunk. 
Bútoráthúzás igény szerint ol-
csón, gyorsan. Tel.: 06-20/943-
2828 /3/1/

KUTYASZÍV ÁLLATMENTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
kutyasziv60@ freemail.hu, www.kutyasziv.hu 

06-20/248-0208, 06-30-7814-356
Kóbor állat befogása: 06-30/464-1380
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Hatvanban, liftes tégla társasház-
ban 2+2 félszobás, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 06-20/580-1460
Hatvanban, a Dózsa György úti 
lakóparkban 2+2 félszobás, te-
tőtéri lakás eladó. Telefonszám: 
06-20/580-1460

Gyöngyösi tintapatron boltba keresek
FÉRFI ELADÓT!

 Munkaidő: reggel 9-től este 8-ig, heti 4 nap,
mely hétvégére is esik! 

Ápolt, jól kommunikáló, műszaki cikkekkel
kapcsolatban jártas legyen. 

Rendes, bejelentett fi x fi zetés, kulturált környezet.
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail címre várom: 

gyongyos@pacatintapatron.hu

Hatvan, Pázsit úti, 4. emele-
ti lakás hosszabb távra kiadó 
(üres). Érdeklődni lehet: 06-
70/338-7586 /3/1/
Hatvanban 2,5 szobás, felújított 
lakás kiadó. Garázs eladó: Hat-
van, Szabadság út 17. sz. alatt. 
Érd.: 06-30/350-2282 /2/1/
Albérlet kiadó Hatvanban Tesco-
hoz közel, férfi  részére, kaució 
nem szükséges. Tel.: 06-70/423-
6064, 06-20/987-9077 /2/1/
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Eladó Újhatvanban telje-
sen felújított, beszigetelt, 2 
szobás+ebédlő, főzőfülke, fürdő, 
előszoba + lakható melléképü-
let, pince, azonnal beköltözhető. 
Irányár: 7.900.000 Ft. Tel.: 06-
70/881-5677 /4/1/
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PÉNZTÁRGÉP 
        - MÉRLEG
Új és használt készülékek 
kereskedelme és szervize

Kellékanyag ellátás, 
NAV ügyintézés,  

mérleg hitelesítés

3200 Gyöngyös, alkotmány u 1/a
Tel.: 37/311-299, 37/500-232 

mobil: 30/9552-219
www.digit2001.hu

MOLETT
DIVAT

(31-es főút mellett, a Hudák Keres-
kedőházzal szemben) Kossuth l. u. 

163/6.   Tel.: 06-30/2320-593
ny.: h-p.: 9-17 óráig, szo.: 8-12 óráig.

-30%
részletek az üzletben

NAGYKÁTÁN

JANuÁR 31-IG
TÉLI VÁSÁR

kedvezménnyel

gyermek jelmez: 1500 ft/+3500 ft kaució
felnőtt jelmez: 2000 ft /+5000 ft kaució

FARSANGI 
JELMEZ 

KÖLCSÖNZÉS!

Jászberény,
nagykátai út 29.

nyitva: h-p.: 8-18-ig, 

szo.: 8-13 óráig.

Tel.: 0620/917-6842

• Sok féle ruhanemű: kEsZtyŰ, sÍNAdrág öltönyök, 
   lovaglónadrág, lakástextil, polár pulóver, fonal, táska 
   fÉrfI-NŐI BŐrdZsEkI, és még sok minden más.

• korCsolyA

• mEgVásárolHAtó JElmEZEk 1000 ft-Ig kApHAtók
• menyasszonyi ruha 10000 ft-ért,  
   koszorúslányruha 5000 ft-ig kölcsönözhető

• Új munkás és terepes ruházat, munkavédelmi bakancs
• Motoros bőr és Condura dzsekik, nadrágok
• Jó állapotú import felnőtt és gyerek lábbelik 

HÚS MINTABOLT Jászberény, Kossuth út 14.
(Piactér régi üzletsor) 
Ny.: h., szo.: 7-12, k-cs.: 6-14, p.: 6-17.
Tel.: 06-70/219-47-75

az árak az Áfa-t tartalmazzák.

480 Ft 880 Ft

SERTÉSZSÍR AKCIÓ!
630 1  kg Ft12802 kg 440 Ft/kg

Felafa Kft. Jászárokszállás, Dobó u. 14/b.
Telefon: 06-30/406-2508

 Forduljon hozzánk 
bizalommal!

BÚTORLAP 
SZABÁSZATuNK

BŐVüLT
EGYEDI 
LAPRA 

SZERELT 
BÚTOROK 
GYÁRTÁSÁVAL.

Zsírszalonna vékony bőr nélkül 499 Ft/kg

Ft

Az OPERATÍV-2000 Kft.
5123 Jászárokszállás, Kossuth út 80. telepére kere-

sünk tapasztalt, szakmailag és emberileg is igényes, 
megbízható munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal 
vagy személyesen Móra Gyula ügyvezetönél. 

Tel: 06(30)9533 578, e-mail: mora.gyula@gmail.com

- Gépészmérnök
- Szerszámlakatos
- Géplakatos
- Gépi forgácsoló

Munkahelyi vendéglátással foglalkozó P.Dussmann Kft. 
jászfényszarui egységébe keresünk  

szakácsoT. 
Környékbeliek jelentkezését várjuk. Fényképes önéletrajzokat a következő címre 

várjuk: : zkrizmanits@gmail.com vagy telefonon 20/320-7241

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL
Kalodás tûzifa akció!
Házhoz szállítva 3 kaloda 
esetén fuvarmentes!
Akác, tölgy, bükk 
kb. 10 hónapos kitermelés! 
Konyhakészen!   Tel.: 30/395-6103 

50%
MINDEN KERETMINDE

KERET és LENCSE

EN KERETEN KERETMINDE

AKCIÓ!

Az akció 2016. november 19-től, december 31-ig érvényes, komplett szemüveg vásárlása esetén. Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16.,
TELEFON.: +36 57 412 764

VAGY

5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16.,
TELEFON.: +36 57 412 764

MINDEN LENCSE

5100 JÁSZBERÉNY LEHEL VEZÉR TÉR 1

MINDEN LENCSE

40%
KEDVEZMÉNNYEL!LLL

MEGHOSSZABBÍTVA 

JANUÁR 31-IG!
MEGHOSSZABBÍTVA

JANUÁR 31-IG!


