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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

www.drkutilajos.hu

Dr. Kuti Lajos 
sebész főorvos

Proktológiai 
magánrendelés

Rendelési idő: Jászberény, 
Árendás u. 13.

szerda: 17-18 óráig
Nagykáta, Temető út 2. 

h., cs.: 17-18 óráig.
Tel.: 06-30/9653-856.

Aranyér és egyéb végbél-
betegségek, epekövesség, 
sérv, visszér vizsgálata és 

kezelése.

Kovács és Fia Optika

Év eleji akciók:

Az akció részleteiről
érdeklődjön üzletünkben.

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.

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

Az akció részletei az ÁRUHÁZBAN. Nyitva: H-P: 830-1800 óráig   Szo.: 830-1300 óráig   V.: zárva

NyiTVA- 
TARTÁS 

VÁlToZÁS!

Téli VÁSÁR
Női, FéRFi, Fiú, éS lÁNy Téli kABÁTok, 

DZSekik, CSiZmÁk, BAkANCSok
keDVeZméNNyel kAPHATók!20%

kossuth út 74-78.
(Gerőcs kerámia mellett)

Jászberény legnagyobb
alapterületű ruházati áruháza,  

kényelmes VÁSÁRlÁSi 
és PARkolÁSi lehetőséggel.

HoNG-koNG

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.

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.

A Jászapáti Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

SZÁMVITELI 
MUNKATÁRSAT 

keres teljes munkaidős munkavégzésre.
Feladatok: beérkezett számlák ellenőrzése, kontírozása, 
könyvelése; kimenő számla készítése; befektetett eszközök, 
részesedések nyilvántartása; bér-,járulék- és adófizetések adó-
nemenkénti könyvelése; vegyes bizonylatok kiállítása és köny-
velése; valamint az egyéb egyeztetéshez kapcsolódó tételek 
könyvelése; költségvetési kötelezettségek egyeztetése; közre-
működés a beszámolási kötelezettségek teljesítésében illetve 
a pénzügyi és statisztikai információszolgáltatásban; részvétel 
a működéssel kapcsolatos leltározási feladatok elvégzésében.
Elvárások:  • mérlegképes könyvelői vizsga
 • minimum 3 év pénzügyi-számviteli területen  
     szerzett szakmai tapasztalat
 • MS Word és Excel magabiztos használata.

A jelentkezéseket önéletrajzzal együtt várjuk az alábbi 
elérhetőségeken: 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11., 

e-mail: varosuzemelteto@gmail.com

QUAliFoRm Zrt.

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet:
rigorobertne@qualiform.hu

munkakörbe felvételt hirdet!

CNC 
TeCHNolóGUS

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Elvárás:
• Gépészmérnöki diploma 

• Legalább 3 év tapasztalat CNC üzemben.
Önéletrajz szükséges!



2017. február 2.2

SEGÍTS VELÜNK 
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként  
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében 
egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak  
és a tragédiában érintett családoknak.
 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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 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

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 57/414-515 telefonszámon. Szarvas Kft

Női DolgoZókat 
köNNyű fiZikai cSomagoló muNkára

férfi DolgoZókat 
kéZi aNyagmoZgatóNak

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

CNC forgácsolók munkájának segítése
A gyártási megbízáshoz szükséges 
szerszámok, mérőeszközök, gépalkatrészek 
előkészítése, szükség szerinti karbantartása, 
tisztítása, kisebb javítások elvégzése
Leltárak, szerszámrendelések kezelése

Feladatok:

JÁSZÁROKSZÁLLÁSI, dinamikusan fejlődő 
multinacionális vállalat felvételt hirdet 
az alábbi munkakörbe:
Szerszám előkészítő

Elvárások:

Jelentkezés:

Középfokú műszaki végzettség 
(forgácsolói vagy gépésztechnikusi képesítés előny)
Műszaki rajzolvasási- és méréstechnikai ismeretek
Forgácsoló szerszámok ismerete
Német és/vagy angol nyelvismeret (előny)
Folyamatos munkarend vállalása

További információ: +36-30/412-7265

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
kérjük, önéletrajzát „Szerszám előkészítő”jeligével 
juttassa el az allas04@miljob.hu e-mail címre.

Munkahelyi 
étterem

főzőkonyhájára  

Jelentkezés:
deszk.gabor@dussmann.hu

email címen vagy a 
06 20 400 9156 

telefonszámon hétköznap
8.00-14.00 óráig.

szakácsot 
és raktárost

felveszünk.
A munkavégzés 

helyszíne: Hatvan.



32017. február 2.

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

„

 

BúToRSZAloN éS koNyHASTúDió
2760 Nagykáta, Ady E. u. 4/a. Tel.: +36-29/440-253,
Fax: +36-29/440-253 E-mail: terek@terek.hu  www.terek.hu

Az akció a készlet erejéig érvényes, folyamatos kedvezmények, érdeklődjön áruházunkban!

hálószobáK
szín: fehér - lila,

szil - szürke

Rugós, ágyneműtaRtós
 KanapéK nagy választéKban

Fix és elemes nappaliFalaK 
KészletRől

bőR és szövet
 ülőgaRnitúRáK

többFéle KiegészítőK

20% 
engedménnyel 

50%
Kifutott ágybetétek akár 

engedménnyel.
SZEKRÉNYSOROK, ÜLŐGARNITÚRÁK, HÁLÓK, 
KANAPÉK, ÉTKEZŐK, KONYHÁK, KISBÚTOROK

A Lantos Kft. száraztészta készítő üzemébe 
KözépfoKú végzettséggeL, számítógépes ismereteKKeL 

rendelkező üzemvezetőt keres. 
előny: élelmiszeriparban való jártasság.

Jászberény és környéki, férfi munkavállalók jelentkezését várjuk.
érdeklődni munkanapokon 8.00 – 15.00 óra között 
a 30/938-7297-es telefonszámon lehet.
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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.

 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

AkCió 2017.02.09-től 2017.02.16-ig

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

GyÖNGy mARkeT
H.-Szo.: 5.30 - 20 h.-ig   

V.: 7-20-ig

                NyiTVA TARTÁS 

Kozel dob. sör 0,5 l ................................... 109.-
Tibi táblás csokik 90 g ............................. 169.-
Wiener Extra 1 kg ..................................1.499.-
Löncs hús 400 g ....................................... 199.-
Dawtona mártás 360 g.............................. 199.-
Balaton szelet 30g  ......................................69.-
WU2 100 ml ............................................... 199.-
Aima margarin 400 g ................................ 149.-
Győri negro 79 g ....................................... 179.-
Pölöskei szörp 2 l ..................................... 179.-
Csalán sampon 500 ml ............................. 299.-
Persil kapszula 15 db-os .......................... 999.-
Jásztej dob. 2,8% 1 l ................................. 199.-

PiAC mARkeT 
NyiTVA TARTÁS VÁlToZÁS

- 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.

Szériagyártás támogatása műszaki oldalról, 
technológia betanítása a beállító kollégáknak
Probléma esetén eszkaláció

Feladatok:

Dinamikusan fejlődő JÁSZÁROKSZÁLLÁSI 
multinacionális vállalat felvételt hirdet 
az alábbi munkakörbe:
Méréstechnikus-beállító

Elvárások:

Jelentkezés:

Műszaki (elektromos vagy műszerész) 
végzettség + elektronikai területen szerzett tapasztalat
Műszaki rajzolvasási- és méréstechnikai ismeretek
Folyamatos munkarend vállalása

További információ: +36-30/412-7265

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
jelentkezését, „Méréstechnikus-beállító” jeligével küldje el 
az allas04@miljob.hu e-mail címre.

Jászapáti telephelyű raktárunkba keresünk

RAkTÁRoS 
munkakör betöltésére:

1 fő teljes munkaidős munkatársat.
Feladatok:
- Termékek összekészítése, kiadása
- Gépi és kézi anyagmozgatás
- Kamionrakodás, leltár készlet kezelése
előnyt jelent:
- Középfokú végzettség
- Targoncavezetői engedély
- Számítógépes gyakorlat

Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail címre kérjük: 
20110107F@gmail.com

A Jászapáti Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 

ÉPÍTÉSVEZETŐ 
MUNKATÁRSAT 

keres teljes munkaidős munkavégzésre.
Feladatok: helyszíni építésvezetés; saját dolgozók és alvállal-
kozók munkájának koordinálása; ütemterv betartása, betarta-
tása, anyagrendelések ütemezése, ellenőrzése, koordinálása; 
az elkészült munka minőségi ellenőrzése; alvállalkozói és 
beszállítói teljesítések tételes átvétele; teljesítés igazolások 
ellenőrzése, jóváhagyása; építési naplók ellenőrzése/veze-
tése; előkalkuláció, folyamatban lévő munkáknál pénzügyi 
ütemezés nyomon követése, utókalkuláció készítése; munka-
védelmi és tűzvédelmi előírások betartása, betartatása

A jelentkezéseket önéletrajzzal együtt várjuk 
az alábbi elérhetőségeken:

5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11., 
e-mail: varosuzemelteto@gmail.com

Elvárások:
• építőipari végzettség
• minimum 5 év kivitelezési gyakorlat
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• saját autó és B kategóriás jogosítvány
• agilis, megbízható, önálló munkavégzésre képes  
  személyiség
• jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
• szakirányú tapasztalat

Horgászok 
figyelem!

mÁR 
VÁlT- 
HATó!

Állami 
Horgász 
engedély 
a 2017-es 

évre.

Jászárokszállás 
Dolgozók Horgász 

egyesülete irodája,
 köztársaság tér 4.

Jászberényben
is leadható

Hamm állateledel 
és horgász centrumban

a Coop mellett. 
Tel.: 57/401-602

Részletek: 
www.peresto.hu

QUAliFoRm Zrt.

Jelentkezni a következő telefon számon lehet: 
06-20/4485-123

aluminium öntvénysorja eltávolítására 

FűRéSZeS 
SZAkemBeRTkeres.

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

Előnyt jelent:
Faipari fűrészgép kezelésében

jártas szakmai tudás
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A Fortaco Európa legnagyobb gyártó partnere a gépiparban. A cég fő termékei a nagyméretű hegesztett 
és forgácsolt alkatrészek, beépítésre kész kezelő kabinok és teljesen összeszerelt gépek és 
berendezések. A cég csoport  2600 munkavállalót foglalkoztat, Finnországban, Lengyelországban, 
Észtországban, Magyarországon és Szlovákiában. Nettó árbevétele 2012-ben 250 millió euró volt. 
 

A jászberényi Fortaco Zrt.  
az alábbi munkakör betöltésére keres jelölteket: 

 
HEGESZTŐ 

 
 

Elvárások: 
• hegesztő szakmunkás 
• minimum  2 év tapasztalat  
• érvényes, független EN 287-1 szerinti 135 P BW 1,2S t15 PF ss nb minősítés  
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga  
• önálló munkavégzés (rajzolvasás, mérés)  
• rádióvezérelt 50 t. daru kezelésre jogosító bizonyítvány előnyt jelent. 

 
 

 LAKATOS  
 

Elvárások: 
• acélszerkezeti lakatos szakmunkás 
• minimum  2 év tapasztalat  
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga  
• önálló munkavégzés (rajzolvasás, mérés)  
• rádióvezérelt 50 t. daru kezelésre jogosító bizonyítvány előnyt jelent. 

 
Fontos szempontok munkatársaink megítélésénél: 

• csapatban gondolkodás, 
• egyéni felelősségvállalás, 
• vevő központúság. 

 
Amit kínálunk: 

• dinamikus, kihívásokkal teli munkakörnyezet 
• fizetett munkaközi szünet  

A Fortaco Európa legnagyobb gyártó partnere a gépiparban. A cég fő termékei a nagyméretű hegesztett és forgácsolt alkatrészek, beépítésre kész kezelő kabinok és teljesen 
összeszerelt gépek és berendezések. A cégcsoport  2600 munkavállalót foglalkoztat, Finnországban, Lengyelországban, Észtországban, Magyarországon és Szlovákiában. 
Nettó árbevétele 2012-ben 250 millió euró volt.

 

Amit kínálunk:
Kiváló munkakörülmények, nyugodt munkahelyi légkör, stabil, rendezett viszonyok
• A munkakörnek és a képességeknek megfelelő fizetés, széleskörű szakmai ismeretbővítés lehetősége, szakmai kihívások.
• Biztos, bejelentett foglalkoztatás.

A jászberényi Fortaco Zrt. 
az alábbi munkakör betöltésére keres jelölteket:

Forgácsolási csoportvezető
Feladatok: 
• A rábízott Megmunkáló terület hatékony proaktív vezetése.
• A forgácsolás gépes gyártási program megvalósítása, betartatása,  
 nyomon követése a dolgozókkal.
• Folyamatos határidő, minőség és hatékonyság fókusz.
• A termelésben résztvevő 25 fős terület közvetlen irányítása, műszaki  
 támogatása termelési terv megvalósításában műszakos szinten, terület  
 munkavégzésnek adminisztrálása.
• Felelősség a területi képességek fejlesztésében, dolgozók motiválásában
• Kapacitások gyártási ütemtervnek megfelelő tervezése, műszakbeosztá- 
 sok elkészítése, ezek megvalósítása.
• Folyamatos gyártás fizikai feltételeinek a biztosítása
• A biztonsági és minőségbiztosítási előírások betartása és betartatása  
 a termelésben
• Szoros együttműködés a kapcsolódó munkatársakkal, részlegekkel.
• Részvétel a Forgácsoló terület fejlesztésben (veszteségek beazonosítása  
 - megszűntetése)
• Problémamegoldás - Proaktív szemlélet
• Részvétel reklamációk kivizsgálásában, Belső selejt csökkentési akciók  
 koordinálása.
• Riportozás közvetlenül a Forgácsoló üzemvezető felé. 
elvárások:
• Gépész technikus, NC forgácsoló, Releváns szakirányú végzettség 
 (CNC forgácsoló, csoportvezetésben szerzett tapasztalat)
• Hasonló területen szerzett minimum 2-5 éves szakmai tapasztalat
• Egyedi gyártásban, forgácsolásában  szerzett tapasztalat előny
• Siemens 840C, 840D és NCT vezérlések ismerete
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Több műszakos munkarend vállalása
• Csapatszellem, önállóság, megbízhatóság

Forgácsoló üzemvezető
Feladatok: 
• A rábízott Megmunkáló terület hatékony proaktív vezetése Csoportvezető- 
 kön keresztül a termelésben résztvevő 50 fő hatékony irányítása
• A beérkező hosszú távú többnyire projekt alapú megrendelések forgácso- 
 lásának  az ütemezése, gépes gyártási program elkészítése, módosítása,   
 irányítása, felügyelete
• A gyártási program felügyelete, folyamatos kontroll határidő, minőség és  
 hatékonyság fókusszal 
• Kapacitások rövid hosszú távú tervezése, 
• Gépek optimális kihasználásának tervezése, monitorozása.
• A biztonsági és minőségbiztosítási előírások betartása és betartatása  
 a termelésben
• Szoros együttműködés a kapcsolódó munkatársakkal, részlegekkel
• Forgácsoló terület és folyamatainak fejlesztése, LEAN eszközök alkalmazásával, 
• Képességfejlesztés
• Hatékonyságnövelés, 
• Veszteségek beazonosítása, eltávolítása, 
• SMED projektek indítása, javító intézkedések bevezetése  
• Problémamegoldás 
• Részvétel reklamációk kivizsgálásában, belső selejt csökkentési akciók  
 koordinálása
• Közvetlen riportozás a termelési vezető felé
elvárások:
• Felsőfokú Gépészmérnöki végzettség, Releváns szakirányú végzettség  
 (CNC forgácsoló tapasztalat, vezetésben szerzett tapasztalat)
• Hasonló területen szerzett minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat
• Egyedi gyártásban, forgácsolásában szerzett tapasztalat előny
• Siemens és NCT vezérlések ismerete előny
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Középfokú angol nyelvtudás/ előny
• Folyamatfejlesztésben és minőségirányításban szerzett releváns tapasztalat  
 (gyártási környezet) 
• Csapatszellem, önállóság, megbízhatóság

Kérjük, hogy önéletrajzát, fizetési elvárásainak feltüntetésével az alábbi e-mail címre küldje: 
jaszbereny@fortacogroup.com

Ny: K-P: 9-17; Sz: 9-12   Tel: 37/347-322

Battyányi és Társa
férfi Ruházat

Férfi gyapjú öltönyök 59.900 Ft 35.940 Ft
Férfi műszálas fekete öltöny 25.900 Ft 15.540 Ft
Férfi dzsekik 17.000 Ft 10.200 Ft
a pulóverek árából 40% kedvezmény.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Női és férfi oszták valódi bőr 
cipők az eredeti ár 50%-ért 
kaphatók. Elegáns Högl ill. 

Ganter márkájú gerinckímélő 
kényelmi cipők 37-41 méretig.

(hiányos méretsorok)

Hatvan,  
Horváth M. út 15.

(Outlettel (CBA) szemben)

téli KiÁRUSÍtÁS! 40-50%

Jászárokszállásra 
férfi takarítót 

keresünk. 
Érd: Jászberény, Thököly u. 9. 

(Báv zálogfiók épületében), 
vagy tel.: 06 30/ 916-5430
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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.

Önéletrajzokat 
bruttó fizetési igény 
megjelölésével 
a következő 
e-mail címre várjuk:

3.000 nm-en - Eger, Mátyás király u. 138. (a 12-es busz végállomásánál)

Tel.: 36/323-500 • Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig • www.eubutorhaz.hu
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ELISSA SAROKÜLŐ
bézs, fehér színben, ágyazható

279x73x237

AKCIÓ!
325.500 Ft helyett

229.000 Ft

1 éves
keverék szuka

BB HANSA KFT. keres
Szurdokpüspöki telephelyre

azonnali kezdéssel gyakorlott 
pénzügyi ügyintéző 

munkatársat!
Érd.: Gortva Istvánné 06-30/400-6730

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
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FANUC vezérlésű több orsós CNC esztergagépek kezelése,
beállítása műszaki dokumentáció alapján
Szerszámcserék, korrekciók elvégzése

Feladatok

Elvárások

Dinamikusan fejlődő autóipari beszállító vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Tapasztalat CNC forgácsoló gép kezelésében,
beállításában és/vagy szakirányú képesítés
Műszaki és méréstechnikai ismeretek /műszaki rajzok és jelölések megfelelő
értelmezése, különböző mérőeszközök ismerete és gyakorlatban való alkalmazásuk, stb./
Folyamatos munkarend vállalása /12 órás műszak 3 napos váltásban/

Munkavégzés helye:
Jászárokszállás További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, 

kérjük, önéletrajzát,
„CNC gépkezelő, beállító” 

jeligével juttassa el az 
allas04@miljob.hu 

e-mail címre.

CNC GÉPKEZELŐ/BEÁLLÍTÓ
CNC FORGÁCSOLÓK 

FIGYELEM! 

   Elektro - MontőrING Kft.
JÁSZBeRéNyi ÖNTÖDéBe keReSüNk:

Öntöde, Jászberény, Sportpálya u. 1.

előny: jászberényi lakos
Jelentkezni telefonon 30/834-1751, 

vagy személyesen, a termelésvezetőnél:

BeTANíToTT kÖSZÖRűST, 
bármilyen szakmával 

rendelkező BeTANíToTT 
FoRmÁZóT formázó sorra, 

és BeTANíToTT HőkeZelőT.

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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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

2 éves kan

B
e
n
i

8 hónapos szuka

Dakota Iron

10 hónapos
közepes alkatú kan

1 éves szuka

S
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9 éves kan tacsi

Pempő

1 éves nagytestű 
keverék kan

L
o
k
i

Pita

1 éves
keverék szuka

10 hónapos
staff kan

Ronin

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-

ben várjuk a főzetők
jelentkezését.

Tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.
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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.

Europeana Mátyás király 
szárnyai

CsendÉlet Dózsa
SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ 

MAGYAR TAGOZATA
február 8, szerda, 18.30

MárkusZínház
február 15, szerda, 11.00

PATAKY KLÁRI TÁRSULAT
február 16, csütörtök, 18.30

YORICK STÚDIÓ,
MAROSVÁSÁRHELY

február 22, szerda, 18.30

Európa huszadik századi törté-
nelme széles látókörrel, humorral 

és maró iróniával fűszerezve. 

... és egy napon a Duna jegén 
két angyal királlyá koronázta.

Tánc, amely elbűvöli a szemet 
és gondolatokat közvetít. Immár 503 éve történt, 

ám a szerző, Székely János, 
a mindenkori vezér és nép 

viszonyának ellentmondásosságát 
fogalmazza meg az egyik legkivá-
lóbb erdélyi színész és rendező, 

Sebestyén Aba előadásában.

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)

kövess minket a Facebook-on is aktuális akcióink miatt / Pár 100 as market Jászberény

         Jászberény, Rákóczi út 1. 
 Régi Köhidi vendéglö helyén.

Akció érvényes 02.06-tól 02.11-ig 
ill. a készlet erejéig.

Pár 100-as MARKET

Nyitva: H-P.: 7-18-ig, 
Szo.: 7-13-ig

Árvarázs Új helyen                         

Az ÁRVARÁZS új helyen, megújult külsővel, bővülő árukészlettel várja kedves vásárlóit!

több mint 200 m2-en

199Ft 

169Ft 
 (338Ft/l)

549Ft 

399Ft 
 (532Ft/l)

479Ft 

399Ft 
 (2493Ft/kg)

1599Ft 

1299Ft 
 (12990Ft/kg)

289Ft 

179Ft 
 (2836Ft/kg)

Borsodi sör 
0,5 l 

JAR 
mosogató 

750ml 
derma 
protect

chio chips 
csevepcsicsa 
75 gr

Nescafe 3in 1 
caremell 160 gr

Davidof instant 
kávé 100 gr azur

Tuc kreker 100gr 
sült csirke, csili paprika

229Ft 

129Ft 
 (1290Ft/kg)

    Milka 90 g Tripple Caramell 

269Ft189Ft (2100 Ft/kg)

Sindy papirzsepi 100 db Kamillás

149Ft110Ft/cs.

étkezési utalványokat elfogadunk

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

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 

KŐMŰVES ÉS/VAGY BURKOLÓ  
szakmunkást keres teljes munkaidős munkavégzésre.

Feladatok: 
• Teljeskörű kőműves és burkoló feladatok ellátása, önállóan is
Elvárások: 
• önállóan és csapatban történő felelősségteljes munkavégzés
• B kategóriás jogosítvány
• egyéb építőipari szakmunkákban való jártasság
• minimum 5 év szakmai tapasztalat

A jelentkezéseket 
önéletrajzzal együtt várjuk 
az alábbi elérhetőségeken:

5130 Jászapáti, 
Gyöngyvirág u. 11., 

e-mail: 
varosuzemelteto@gmail.com

ABlAk-ReDőNy 
DiSZkoNT

műanyag ablakok hőszigetelt 
alu és műanyag redőnyök 

szúnyoghálók 
DiSZkoNT ÁRoN!

A bontásból keletkezett hulla-
dék elszállítása, helyreállítás.

NyílÁSZÁRó AkCiók!
Tel: 06-70/208-9430
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www.juliettabutor.info

JULIETTA Nyitvatartás: H-P.: 900-1700-ig,  Szo.: 800-1200-ig
tel./fax: 37/340-411 mobil: 30/819-1402 

Hatvan, Hősmagyar út
 (a lidl mögött)               

JÁSzbeRény, Kossuth l. út 114.
     (a volt tejcsarnok helyén)
Nyitvatartás: H-P.:9.00-18.00-ig, Szo.: 8.00-13.00-ig

tel/Fax.: 06-57/657-900 mobil.:06-30/388-3017
nagyKÁta, Dózsa györgy út 26. A piaccal szemben, a műszaki üzlet mögött, az udvarban

A képek csak 
illusztrációk

Amadeus étkező

92.200 Ft

Szandra kanapé

49.900
Ft

59.900
Ft

Extrarugós
Fr. ágy

79.900 Ft
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79.900 Ft
59.900 Ft

Ágykeretek 
és matracok 

Modern 
szekrénysorok
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VEGYES

Akác, tölgy tüzifa (darabolt, méter-
ben), akác karók, akác oszlopok 
szőlőbe, kerti bútorokhoz eladók. 
Villanypásztor telepítés. Telefon-
szám: 06-30/9331-714 /20/12/
Régiség! Gyűjtő vásárol an-
tik órákat, festményeket, por-
celánokat, hangszereket, régi 
könyveket, órás és egyéb ha-
gyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /9/1/
Gallyfa eladó. Telefonszám: 06-
70/380-7793 /20/15/
Jászárokszállási telephelyről ha-
sított, darabolt, kemény tűzifa 
14.000 Ft/m3 ártól csak kiszál-
lítással eladó! Érd.: 06-20/359-
0849 /20/9/
Régi bútort,  hagyatékot, dun-
nát, párnát veszek. Hétvégén 
is! Érd.: 06-30/317-0726 /9/3/
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 /10/5/
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 /4/4/
Felújított gázkészülékek, ka-
zánok, konvektorok, cirkók, 
gáztűzhelyek eladók. Tel.: 06-
20/328-7304 /6/3/

Kihagyhatatlan! Bababörze és 
Kincsesbánya lesz Hatvanban, 
az Ötösben február 12-én, va-
sárnap, 9-től délig (Hatvan, 
Szabadság út 13. tornaterem). 
Óriási választék, törpe árak! 
Mindenkit szeretettel várnak a 
Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /4/3/
Vetőgép, 3 fejes váltvaforgatós 
eke, trágyaszóró eladó. Tel.: 
06-20/571-2821 /3/3/
Gabonavetőgép, cambridge 
henger eladó. Tel.: 06-70/456-
8849 /3/3/
Régiséget, órát, kardot, régi 
pénzt, dísztárgyakat, hagya-
tékot vásárolok. Vámosgyörk, 
Dobó u 18. Tel.: 06-30/3636-
980 /6/3/
Hagyaték felvásárlás! Bútorok, 
dísztárgyak, falióra, pedálos 
Moszkvics, komód, tálaló, szó-
dásüvegek. Tel.: 06-70/6753-
537 /3/2/
Palánta előneveléshez örökzöl-
dek, tuja, konténerek, vödör, 
zsákok, kőzetgyapot kockák 
eladók. Tel.: 06-20/937-9301
Költözés miatt sürgősen eladó 
Réka szekrénysor és ülőgarni-
túra. Telefonszám: 06-70/410-
8110 /3/2/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/kq 
(1189 Ft/mázsa)! 06-30-403-
6754 /4/1/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475 /4/1/

Eladó körbálás szalma 1.000 
Ft-tól 2.000 Ft-ig/bála, kuko-
ricaszár 1500 Ft/db, körbálás 
lucerna és széna, u.itt kb. 120-
180 kg-os hízók. 06-30/652-
1866 /3/1/
Eladó: 5,5 kw-os paprika- ter-
ménydaráló 120.000, auto-
mata mosógép 25.000; 160 
L hűtőszekrény 15.000; 200 l 
fagyasztóláda 20.000; rotáci-
óskapa motor nélkül 15.000; 
rotációskapa kiskocsi 15.000; 
2 cefrés hordó 10.000; 2 üte-
mű vízszivattyú 20.000; 4 fo-
tel 10.000; Konyhaszekrény 
15.000. 06/30-518-53-00.

ÁLLAT

Mangalica hízók, süldők és ma-
lacok eladók. Érd.: 06-30/9331-
714 /20/19/
Hízó eladó. Telefonszám: 06-
30/345-7707 /3/3/
Házias takarmányon nevelt, élő 
és felpucolt sárga tanyasi és fe-
hér húshibrid csirke, csirkehús, 
18 hetes sárga tojó hibrid jérce 
megrendelhető. Tel.: 06-20/214-
5808 /3/1/
10 db jó kondícióban lévő vá-
gójuh eladó Jászárokszálláson! 
Telefonszám: 06-30/304-8602 
/3/1/
3 db hidegvérű ló eladó. Tel.: 
06-70/604-6842

INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Tel.: 
06-70/530-2489, 06-37/340-
611 /9/3/
Regisztrált ügyfeleink szá-
mára eladó házat, lakást 
keresünk! 20 éves szakmai 
tapasztalattal, országos 
adatbázissal, díjmentes 
regisztrációval és szakta-
nácsadással állunk rendel-
kezésére! Ingatlant kere-
ső ügyfeleinket díjmentes 
szolgáltatásokkal várjuk! 
Elérhetőség: Müllerné Ma-
rika 06-30-282-0522; 06-
30-255-2648 /20/10/
Eladó Újhatvanban telje-
sen felújított, beszigetelt, 2 
szobás+ebédlő, főzőfülke, 
fürdő, előszoba + lakható mel-
léképület, pince, azonnal be-
költözhető. Irányár: 7.900.000 
Ft. Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 06-
70/881-5677 /4/4/

Lőrinciben, a Rákóczi úton 3 
szobás családi ház kerttel, ga-
rázzsal, melléképülettel eladó. 
Hatvani lakáscsere is érdekel. 
Tel.: 06-30/253-8517 /2/2/

Hatvan központjában más-
fél szobás, 2. emeleti lakás 
kiadó. Telefonszám: 06-
20/252-4460 /2/2/

Eladó Apcon 100 nm-es 
összközműves családi ház. 
Irányár: 14 MFt. Telefonszám 
06-20/3225-655 /2/1/

Budapesti kisebb lakást vásá-
rolnék készpénzért. Lehet fel-
újítandó is. Telefonszám: +36-
70/949-0944
Andornaktálya központjában 
2+3 félszobás, kitűnő állapotú, 
remek beosztású családi ház 
(dupla garázs, szuterén stb.) 
nagy telekkel, gyümölcsössel, 
tulajdonostól eladó. Telefon-
szám: 06-20/938-6322
Szolnok, Gátőr utca 32., 1.291 
nm-es karbantartott, lakóövezeti 
telek, 30 % beépíthetőséggel 
eladó. Ár: 5,8 M +36705107176 
www.ingatlan.com/22574528
Jászdózsán, csendes környe-
zetben részben felújított pa-
rasztház eladó. Telefonszám: 
+36-30/873-5326, 06-30/258-
6088
Peresen 880 m2 kert eladó. 
Épületben: 2 helyiség, 1 pin-
ce, 1 zárt kamra, 1 fészer, 1 
gépkocsi beállóval. Gyümölcs, 
szőlő és konyhakert. Tel.: 06-
20/214-6320 /2/1/

BÉRLET
Hatvanban munkásoknak szál-
lás kiadó zárható udvarral. 
Tel.: 06-30/650-4265 /10/2/
Jászberény, Szent László utcai 
lakásba fiatal hölgy bérlőtársat 
keresek, alacsony költségek-
kel. Telefonszám: 06-70/264-
5881 /3/1/
Kiadó Hatvan, Hunyady téren 
/zöldségpiacnál/ egy üzlethe-
lyiség, régen borozóként üze-
melt. Érdeklődni: 06-20/417-
8829 /3/1/

ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói üdülés félpan-
zióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 
Ft/fő/3éj. www.frankvendeghaz.
hu 06-30/944-9398 /2/1/
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ÁLLÁS
Táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető internetes munkára 
munkatársakat keresek. Károlyi 
Péter 06-20/777-1122 /16/9/
Azonnali kezdéssel keresünk 6 
fő kőművest. Tel.: 06-30/582-
3690 /6/4/
Konyhai kisegítőt felveszünk! 
Korona Étterem és Panzió, 
Hatvan. Telefonszám: 06-
37/341-787 /4/4/
Gyakorlott nehézgépkezelőt 
keresek Hatvan környékéről. 
Tel.: 06-70/297-4633 /4/4/
Hatvan Tesco Sherry Étterem 
pultost keres. Érdeklődni sze-
mélyesen az étteremben! /4/4/
Közétkeztetéssel foglalkozó 
konyha szakképzett szakácsot 
keres. Fényképes önéletraj-
zot „konyha” jeligével a szer-
kesztőségbe vagy e-mailben a 
jaszsagiszuperinfo@gmail.com 
címre kérjük elküldeni. /10/3/
A Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház azonnali kezdéssel 
felvételre keres textilkezelő  
munkakörbe férfi munkavál-
lalót. Érdeklődni Tóth Árpád 
csoportvezetőnél személye-
sen, Jászberény, Szelei út 2., 
illetve telefonon az 57/500-200 
(127 mellék) telefonszámon le-
het /3/3/
Jászapáti telephelyre tej-
ipari termékek szállítására 
gépkocsivezetőt keresük. 
Szükséges C, E jogosít-
vány. Érd.: 06-30/692-
7396 /6/3/
Megbízható, diszkrét, munká-
jára igényes bejárónőt keresek 
jászberényi családi házhoz heti 
2 alkalomra. Fényképes ön-
életrajzot „bejárónő” jeligére a 
szerkesztőségbe vagy email-
be a jaszsagiszuperinfo@gmail.
com címre várjuk. /3/3/
Változó munkahelyre, Jász-
fényszaru telephelyű vállalko-
zás villanyszerelőket keres. 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal, fizetési igény meg-
jelölésével, az alábbi e-mail 
címen lehet: bornivill@gmail.
com /6/3/
Megbízható gondozót keresek 
idős hölgy mellé 24 órás fel-
ügyeletre Jászárokszállásra. 
06-30/680-4758 /3/2/
Nemzetközi fuvarozással 
foglalkozó cég logisztikus 
kollégát keres angol vagy né-
met nyelvtudással, gyakorlat 
előnyt jelent. Érd.: 06-30/405-
8844 /3/2/
Azonnali munkakezdéssel,  CO 
hegesztőt, lakatost, pótkocsi 
gyártásához értő szakembert  
felveszek.  Tel.: 06-70/611-
51-33 /5/2/
Pultos-, konyhás hölgyeket 
keresünk nappalos, éjszakás 
műszakban, M3-as autópá-
lyán lévő étterembe. Tel.: +36-
20/584-9985 /3/2/
Szerelő bádogosokat és szer-
kesztő bádogosokat felve-
szünk hosszú távú munkára. 
06-20/322-3978.

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel mo-
sonmagyaróvári és győri mun-
kahelyünkre. Szállás, étkezés, 
utazás biztosított. 06-70/354-
9321
Jászfényszarui gyáregység 
biztonsági szolgálatához al-
kalmazotti munkaviszonyba 
vagyonőröket és EGYSZERŰ 
ŐRÖKET keresünk. Egyszerű 
őrnek szükséges: 8 általános 
iskolai végzettség és erköl-
csi bizonyítvány. Jelentkezés 

B kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező munkatársat kere-
sünk belföldi áruterítésre. Amit 
kínálunk versenyképes fizetés, 
fiatal csapat, rugalmas mun-
kaidő. Előny 3,5 tonnás kis-
teherautói vezetői tapasztalat, 
jászberényi lakhely. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal a 
következő e-mail címre várjuk, 
tdr.futarszolgalat.allas@gmail.
com /3/3/

+36-70/197-9011 /4/1/
213.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, előleg meg-
oldott. Sárvárra betanított 
munkásokat keresünk több 
műszakos munkarendbe. Ér-
deklődni lehet: 06-20/224-
0242, 06-30/791-0950
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/
Gazdálkodjon szabadon az 
idejével! Dolgozzon gyed vagy 
gyes mellet! Nálunk a kisgyer-
mek nem akadály! Átlag feletti 
jövedelem, kötetlen munkaidő! 
Legyen ön is sikeres ingatlan-
értékesítő az OPENHOUSE-
nál! Önéletrajzát a jaszbereny@
oh.hu email címre várjuk!
AWI-kombináltos hegesztőket 
CO2-gyakorlattal keresünk. 
Magas órabér! Szállás bizto-
sított. 06-70/206-2621, 06-
70/508-7583, szupermunka@
index.hu
Kereskedelmi végzett-
séggel vagy szakmai 
gyakorlattal rendelkező 
alkalmazottat keresek el-
adói munkakörbe hatvani 
trafikba és szoláriumba. 
Üzletünk hétvégén is és 
ünnepnap nyitva tart. 
Jelentkezni önéletrajz-
zal személyesen: Hatvan, 
Szent Mihály út 3. hétfő-
től-péntekig 7-9-ig az üz-
letvezetőnél reggel. /2/1/

Gyroszozni tudó vagy beta-
nulási időt vállaló munkaerőt 
keresünk jászberényi munka-
helyre hosszú távra. Tel.: +36-
70-329-9342 /3/1/
APOLLÓ gumigyárba keresünk 
CO-hegesztőket, AWI-sokat, 
lakatosokat, géplakatosokat, 
csőszerelőket 10órás munka-
rendbe. 1000Ft./ nettó/órabér. 
Utazás biztosítva. Tel.: 06/30-
182-4705.
Jászárokszállási telephelyű 
cég kőművest keres! Telefon-
szám: 06-20/457-0250 /3/1/

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

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

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

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

Tel.: 06 30 948 2646

Gyöngyösön
február 11-én.
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Dugulás elhárítás
bontás nélkül, SOS-ben,
hétvégén is. Víz-, szennyvíz-bekötések, 
vízvezeték szerelés, javítás, csőtörések, 

Norton kút javítása.Útátfúrás.
Kazsimér Zsolt.

Tel.: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543.

KONYHALÁNY és SZAKÁCS
munkatársakat keres.

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

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

Önállóan dolgozni tudó kő-
műves szakmunkásokat kere-
sünk Jászberény és környéki 
folyamatos munkákra. Tel.: 
06-70/978-7966, Petró Építő 
Kft. /3/1/
Virágkertészetbe képzett, 
nagy gyakorlattal munkatársat 

keresek, hatvani lakost; ház 
körüli munkára, takarításra női 
személyt. Telefonszám: 06-
20/937-9301
Hatvan területére meg-
bízható lapterjesztőt ke-
resünk. Tel.: 57/500-990 
/2/1/

FÜRGE DIÁK
IS KO L A S Z ÖV E T K E Z E T

HATVANI sportszergyártó partnerünkhöz keresünk jó 
ráérésű 16 év fölötti AKTÍN NAPPALI tagozatos/ 25 év alatti 

PASSZÍV féléves diákokat folyamatos felvétellel!
HA nem szeretnél iskola időben munkába állni (ha 

hétvégén érsz rá, vagy csak május/júniustól érdekel munka) 
JELENTKEZZ MÁR MOST! hogy NE MARADJ LE!

Hétfőtől vasárnapig vállalható munka 3 műszakban:
Délelőtt: 06:00-14:00 • Délután 14:00-22:00 • Éjszaka 22:00-06:00

Bérezés: min br. 733 Ft/óra + pótlékok
Hatvan környéki településekről INGYENES buszjárat biztosított!

Részletekért érdeklődj a 70/315-5243 telefonszámon
(hétfőtől péntekig 09:00-17:00-ig), személyesen irodánkban
Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 27. I/6. csütörtökön (15:00-17:00) 

és pénteken (14:30-17:00)-ig, vagy jelentkezz e-mailben
a heves@furgediak.hu e-mail címen-jelige ‘Raktári kisegítő‘!
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SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

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!

A rendszeres szűrővizsgálattal
az emlőrák miatti halálesetek 30%-a

megelőzhető lenne.
Az emlőrák nem okoz mindig tüneteket,

ezért fontos a szűrővizsgálat.
A szűrés életet ment!

 (Forrás: www.antsz.hu>szűrések)
Kovács István Zoltán, szűrési koordinátor,

HMK Népegészségügyi Főosztály
Telefonszám: 06-36/511-910

JÁRMŰ
Régi öreg motorokat, alkatré-
szeket vásárolnék! Pannonia, 
Csepel, stb...E-mail: beladi-
andras@citromail.hu, Telefon-
szám: 06-30/424-1307 /3/3/
Autófelvásárlás! Eladná au-
tóját? Hívjon! Akár műszaki 
hibás, lejárt műszakis autók 
felvásárlása, ingyenes elszál-
lítással. Tel.: 06-30/912-4445 
/10/2/OKTATÁS

MATEMATIKA, FIZIKA taní-
tás! NYÁRON IS (Hatvanban)! 
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍ-
TÉS! - Középiskolások, álta-
lános iskolások, egyetemisták 
korrepetálása! - Érettségire, 
emelt szintű érettségire 
felkészítés! - 8. osztályosok kö-
zépiskolai felvételire való felké-
szítése! Matematika, Fizika 
egyetemistáknak! Több mint 
20 év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/3318-359 /10/10/

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 /10/1/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást, gépjármű szállítást 
vállalok. Telefonszám: 06-
70/200-4568 /20/7/
Napkollektorok, napele-
mek tervezését, értékesíté-
sét, telepítését, karbantartását 
vállaljuk. Bemutató rendsze-
rek megtekinthetők. Tel.: 06-
70/200-4568 /20/8/
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 /10/2/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Tel.: 06-70/200-
4568 /20/7/
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 /10/6/
Butterfly Masszázs Jászbe-
rény, Korcsolya utca 16. Új üz-
letünk nyílt Jászberény, Szelei 
út 3. Kriszta: 06-70/312-4088, 
Zsófi: 06-20/508-5331
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül, 0-24-ig zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
06-70/233-0673. /7/4/

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262

AJTÓ-ABLAK
gplastablak@gmail.com

06-70-905-0059

Téli ablakcsere AKCIÓ!
Kérje ingyenes árajánlatunkat!

40% KEDVEZMÉNY MINDEN EGYÉB MÉRETRE!

redőnyök, szúnyoghálók, külső-belső párkányok, aereco, 
bontás-beépítés

Ablakcsere akár bontás nélkül is, kőműves munkát 
helyettesítő takarással!

6 légkamrás 900×1200 BNY Br.: 25.500 Ft
6 légkamrás 1500×1500 BNY Br.: 37.000 Ft
6 légkamrás 1500×1500 NY-BNY Br.: 49.900 Ft

Bejárati ajtó fehér színben: Br.: 79.900 Ft
Bejárati ajtó 1 oldali színes: Br.: 109.900 Ft
Bejárati ajtó 2 oldali színes: Br.: 119.900 Ft

Global Plast Nyílászáró Kft.
Kizárjuk otthonából a hideget!

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás korrekt árakon. Tel.: 06-
30/462-6115 /3/2/
Kárpitos munkákat vállalunk. 
Bútoráthúzás igény szerint ol-
csón, gyorsan. Tel.: 06-20/943-
2828 /3/1/
Szolárium stúdió teljes be-
rendezése eladó, 2db fek-
vőgép és 1 db álló gép és 
a hozzá tartozó tartozékok 
(szőnyegek, pult, székek). 
Tel.: 06-70/323-0391 /2/1/
Kőműves vállalja családi ház 
felújítását, belső munkálatát, 
burkolást, nyílászárócserét, 
gipszkartonozást, egyéb kő-
műves munkát, szobafestést 
garanciával. Telefonszám: 06-
70/604-6842

TÁRSKERESÉS
176/88/59 özvegyasszony 
keresi azt az úriembert, aki 
káros szenvedélyektől men-
tes és társam lenne. Tel.: 06-
20/937-5404

39 éves, 178 cm fiatalember 
kedves, vékony, szeretetre 
méltő hölgyet keres élettárs-
nak. Gyermek nem akadály. 
Hatvan, Hort, Gyöngyös, 
Ecséd. Telefonszám: 06-
70/286-6503
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2017. február 2.12

Több száz keret,

csak 1.000 Ft-ért

CSAK 4 HÉTIG!

Az akció 2017. február 1-től, február 28-ig érvényes, komplett szemüveg vásárlása esetén. Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

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

Az Ön szemére

elkészítve!

QUAliFoRm Zrt.

Jelentkezni a következő telefon számon lehet: 
06-20/4485-123

aluminium öntvénysorja eltávolítására 
munkatársat keres

ÖNTVéNy- 
TiSZTíTó

munkakörbe.

Cím: 3032 
Apc 

Vasút út 1.

NáluNk új 
tavaszi választék 

és téli akciós 
termékek várNak 
miNdeN péNtekeN

mitu prémium 
HaszNáltruHa

jászberéNy

Unod már a 
hideg telet?

Lehel vezér tér 15.
Nyitva: 

H-p 9-18, szo 9-12
www.mitu.hu 

facebook.com/ 
mituhasznaltruha

Alizka Vegyesbolt

Perfex e.ü. papír 
24 tek. 3 rét. 

799 Ft (33 Ft/tek.)

Mon chery
42gr (9499 Ft/kg.)

 399 Ft 

Pocket Coffee 
50 gr (7980 Ft/kg.)

 399 Ft 

Jászberény, Bercsényi út sarok  ( könyvtárral szemben)
Nyitva: H-p 7:30 -17:30 ig szo 8- 13 -ig

Douwe Egberts 
Paloma 

1kg szemes kávé

1690 Ft

Nescafe Classic 
3in1 175 gr

(2165 Ft/kg)

379 Ft

Balaton szelet 
ét tej 30 gr
(1966 Ft/kg)

59 Ft

Merci többféle 
250 gr (3966 Ft/kg)

999 Ft

Tchibo Family
250 gr (1596 Ft/kg)

399 Ft 

   
  

VEGYES ÁRUHÁZBAN

Jászberény, Dózsa Gy. út 27. 
Ny.: h-p.: 8.00-18.00-ig, szo.: 8.00-13.00-ig.

miNDeN TeRmék ÁRÁBól -10% ÁReNGeDméNy!

AkCió iDőTARTAmA: 2017. FeB. 2 - 11-iG.

  Szenzációs
szülinapi akció a

Téli kabátok: -10 -20 -30 -50%
Téli lábbelik: -20%

Egyes termékek nagyobb árengedménnyel

Valamint folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

eladót felveszünk. Fényképes önélet-
rajzot az üzletbe kérjük leadni


