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Törhetetlen fogsor 
készítés, javítás kedvező 

áron, garanciával 
1 hét alatt.

Telefon: 06-20/9827-457

Nagy Attila
Gyöngyöshalász, Rét út 10.

06-20/325-8363
06-37/368-040  

nagyarnyek94@gmail.com

RedőNy-
ReluxA
Szúnyogháló, roletta, 

harmónikaajtó,  
szalagfüggöny, napellenző  
és minden ami árnyékol

MűANyAg AblAkok,
bejáRAti Ajtók

Automatizált rendszerek

www.nagyarnyek.hu

NAGY ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

Transz-ker 2000 Kft.
5121 Jászjákóhalma, Fő út 142. 

E-mail: transzker@gmail.com  Tel.: 0670/953-7781

Épületek teljeskörű 
bontásának kivitelezése!
    koNtÉNeReS
SittSZállÍtáS
Építési és bontási törmelék 
befogadása, újrahasznosítása
és értékesítése. 
Gépi földmunka, tereprendezés.

06 57/405 225

5100, jászberény, 
Piactér

Kérjen időpontot ingyenes 
látásvizsgálatra

Jászberény legújabb optikája

Az akció időtartama: 
2017.03.01. - 04.15.

Kiütöttük a
lencse árakat! Korrekt. Munka. Erő.

Munkát keres?
gÉPbeállÍtó,

oPeRátoR, 
Co HegeSZtő, 

ÖSSZeSZeRelő, 
betANÍtott MuNkák

széles választékban kiemelt bérezéssel.
Jelentkezni a 30/983-2524 számon vagy 

Jászberény, Táncsics Mihály u. 3. szám alatti HSA irodában.
Reg. szám: 6291/2/2001

TŰZIFA
tölgy, bükk hasítva, kalodában
1,6 m3–26.000 Ft kisebb 

kiszerelésben 0,8 m3–13.000 Ft
Érd.: 06-20/288-17-69
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A Samyang Kft.  
jászberényi telephelyére keres

Keverő kezelő Operátor 
munkatársat. 

Feladatok: 
• gépek működtetése, ellenőrzése;
• gépek előírás szerinti tisztítása;
• műszakvezető utasításainak követése.

Amit kínálunk: 
• kötelezőn felüli műszakpótlék;
• rendszeres cafetéria, bónusz;
• munkába járás költségtérítése.

Elvárások:  
• 8 általános iskolai végzettség;
• több műszak vállalása.
• Emelőgép kezelői vagy targoncavezetői végzettség 
   előnyt jelent!

Jelentkezés önéletrajzzal: 
syrecruit@samyang.hu címre!

- 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.

QuAliFoRM Zrt. Cím: 3032 Apc,
 Vasút út 1.

Minőségirányítási
munkatársat 

keres!

Fényképes önéletrajz szükséges!

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

elvárás:
AutóiPARi SZAbVáNyok iSMeRete 
(FMeA, CoNtRoll PlAN készítése)

„

 

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!

Modern és klasszikus bútorok széles választékkal

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

Tavaszváró akció 10-30% kedvezménnyel
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dolgozókat keresünk
Gyálra

-  Több 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:
+36(70)610-2360
+36(70)197-8772

Email: gyal@humilitas.hu
www.jelentkezes.pe.hu

 

 

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. dinamikusan fejlődő hatvani csapatába 

keres 

Raktáros, targoncás 
kollégát/kolléganőt 

 
Elvárások: 

• több műszak 
vállalása 

Előny: 
• OKJ 

targoncavezetői 
bizonyítvány és 
vezetői 
engedély 

 
Amit kínálunk: 

• versenyképes 
fizetés + 
Cafeteria 

• hosszú távú 
munkalehetőség 

• céges busz  
Hatvan területén

 
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a hu@mader-logistik.com e-mail 

címen, „Info” jeligére! 
 
 
 

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. 
dinamikusan fejlődő hatvani csapatába keres

jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a 
hu@mader-logistik.com e-mail címen.

 

 

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. dinamikusan fejlődő hatvani csapatába 

keres 

IT-munkatársat
ELVÁRÁSOK: 
 Kommunikációképes angol vagy német nyelvtudás  
 Szakirányú végzettség és szakmai tapasztalat 
 Technikai szakértelem a legújabb technológiák iránt 
 Jó MS-Office ismeretek 
 Jó problémamegoldó képesség 
 Windows szerver ismeret 

 
AMIT KÍNÁLUNK: 
 Versenyképes jövedelem, Cafeteria 
 Stabil munkahely egy dinamikusan fejlődő cégnél 

 
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a hu@mader-logistik.com e-mai 

címen. 
 
 
 

 

 

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. dinamikusan fejlődő hatvani csapatába 

keres 

IT-munkatársat
ELVÁRÁSOK: 
 Kommunikációképes angol vagy német nyelvtudás  
 Szakirányú végzettség és szakmai tapasztalat 
 Technikai szakértelem a legújabb technológiák iránt 
 Jó MS-Office ismeretek 
 Jó problémamegoldó képesség 
 Windows szerver ismeret 

 
AMIT KÍNÁLUNK: 
 Versenyképes jövedelem, Cafeteria 
 Stabil munkahely egy dinamikusan fejlődő cégnél 

 
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a hu@mader-logistik.com e-mai 

címen. 
 
 
 

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 

betanított munkára csökkent munka-
képességű munkavállalókat. 
Amit kínálunk:  könnyített munkakörök, hosszú távú munka-
viszony, cafeteria, jelenléti bónusz, kulturált munkakörnyezet, 

ingyenes munkába járás a cég buszaival.

MEGOLDÁS VARÁZSÜTÉSRE

- teljes körű biztosítási kárügyintézés,
- helyszíni kárfelvétel,
- szélvédőjavítás, szélvédőcsere,
- gyári javítási minőséget és tartósságot
   garantáló fényezőkamrával dolgozunk
- a javítások idejére kedvezményes áron
   cseregépkocsit tudunk biztosítani
                                           (esetenként díjmentesen)

 Hívjon most! : 57/504-017
  30/535-6601
Jász-Autóház Kft. Jászberény, Jásztelki út 73.

Ön csak behozza sérült autóját,
a többi a mi dolgunk.

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 és 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 235,6 milliárd forint árbevételt ért el Magyarországon.

AZ ELECTROLUX LEHEL KFT. MOTIVÁLT ÉS SZAKMAI FEJLŐDÉST KERESŐ  
JELENTKEZŐT VÁR AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

FELADATOK:

↗ Bejövő áru minőségi ellenőrzése
↗ Minőségi statisztikák készítés
↗ Idegenáru gyártósori kiesés
↗ Beszállítói reklamációk indítása

ELVÁRÁSAINK:

↗ Középfokú végzettség 
↗ Műszaki rajzolvasás és méréstechnikai ismeret 
↗ Alapfokú számítógép-kezelői ismeret 
↗ Minimum 6 hónap tömeggyártásban szerzett tapasztalat 
↗ Minőségellenőrzésben szerezett tapasztalat 

ELŐNYT JELENT:

↗ Targoncavezetői ( gyalogkíséretű, üléses ) jogosítvány
↗ Elektronikai jártasság:
 ↗ Kapcsolási rajz értelmezése
 ↗ Forrasztási gyakorlat
 ↗ Hibakeresés 
↗ Gyártástechnológiai ismeret
↗ Idegennyelv-ismeret 
↗ EMS sárga fokozat

Jelentkezés:
A magyar nyelvű önéletrajzokat a következő címre várjuk:
Fekete-Lékó Andrea, HR specialista
Electrolux Lehel Kft.
5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1. 
E-mail: andrea.fekete-leko@electrolux.com 
Telefonszám: 57/416-324

IDEGENÁRU ELLENŐR
Munkavégzés helye: JÁSZBERÉNY
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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

AkCió 2017.03.09-től 2017.03.16-ig

H - Szo.: 500-2200   Vas.: 700-2200
H.-Szo.: 5.30 - 20 h.-ig   

V.: 7-20-ig

                NyitVA tARtáS 

Fagy. grill tyúk 1 kg ......................................... 289.-
Sport szelet ét 31 g ............................................79.-
Milli vaníliás krémtúró 4×90 g ....................... 399.-
Star eü. papír 10 tek. ....................................... 319.-
Royal vodka 0,5 l ..........................................2.299.-
Mentos 37,5 g .................................................. 119.-
Fagy. parajkrém 450 g .................................... 149.-
Fagy. csirkemáj 500 g ..................................... 169.-
Juhász virsli 1 kg ............................................ 999.-
Dosia 300 g mosópor ..................................... 169.-
Magyar vödrös tejföl 12% 850 g ................... 399.-
Vegeta 75 g + 20% ........................................... 159.-
Rizs „B” OREZ 1 kg ........................................ 249.-
Löwenbrau dob. sör 0,5 l ............................... 149.-

PiAC MARket 
NyitVA tARtáS VáltoZáS

gyÖNgy MARket

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)

Jászberényi
telephelyű cég

keres
cégvezető mellé

irodai
asszisztenst 

Feltételek:
számítógépes
alapismeret
középfokú
 végzettség

 telefon: 
06-70/7735-112

Hatvanba 
PiZZAFutáRt 

azonnali kezdéssel 
felveszek!

0670/327-6579

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

GYÖNGYÖSI partnercégünkhöz 
keresünk 

GYártóSorI 
operátorokat 

2 műszakos munkarendbe, 
br. 733 Ft-os órabérrel 

jelenléti- és műszakpótlékkal.
Ezen felül: 100% munkába  

járási támogatás,  
béren kívüli juttatások.

Jelentkezés: 
06/30 868 62 18,   

alexandra.gtoth@kellyservices.hu



52017. március 9.

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.

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

Gépjárművezetőket 
keresünk C+E kategóriával 

nemzetközi munkára 
heti haza járással, 

illetve belföldre nyerges billencsre. 
Versenyképes jövedelem, 

fiatal géppark, állandó munka.

Telephely:  Szentlőrinckáta,  
Jelentkezni  

Nagy Tamás  06/30/228-09-43

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.

HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a állítja,
hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ

Bejelentkezés: 06-30/728-3916 • 06-57/402-520

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

5100 Jászberény, Thököly út 30.

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

Villanyszerelõ cég
munkatársakat keres

 az alábbi munkakörbe:

VillANy- 
SZeRelõ

Követelmény:
szakirányú végzettség

Elõny:
szakmai tapasztalat
Jelentkezni lehet a

veronika.katona 
@centervill.net 

e-mail címen 
fényképes szakmai

önéletrajzzal.

QuAliFoRM Zrt.

CNC 
gépkezelő

munkakörbe 
munkatársakat 

keres!

06-20/276-2208

Jelentkezni a következő 
telefonszámon lehet:

Cím: 3032 
Apc, Vasút út 1.
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   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.

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

ÓRIÁSI RAKTÁRKÉSZLETÜNKBŐL AZONNAL ELVIHETI BÚTORÁT!

Az ács Agro kft mezőgazdasági 
gépszerelésben és gépkezelésben 

jártas munkatársat keres 
t.: 06 - 30/583-6620

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

Kizárólag a fájdalom 
enyhítése, 

megszüntetése,és a 
közérzet javítása a cél!

Személygépkocsi  
és haszongépjármű  

bérlés, valamint  
személyszállítás  

1-215 főig  
a legkedvezőbb 
 feltételekkel!

Delfin Autó Kft.
T.: 06-30/221-2100, 06-20/370-3333, 57/503-660

www.delfinauto.hu   5100 Jászberény, Kossuth út 67-73.

Delfin Autó Kft

„

Bé
re

lh
et

o
„
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ér
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et
o

5100 jászberény, 
kossuth út 67-69.

telefon: 06-30/2-21-2100
e-mail: delfinauto@pr.hu

Osztálykirándulás 
és egyéb 

rendezvények 
látogatásához 

rendelhető!

Urológiai
magánrendelés
dr. Kovács Péter
eger, Pacsirta u. 8. 

Bejelentkezés: 06-30/636-4224

Jászberényi telephelyre megbízható, önálló 
munkavégzésre alkalmas, középfokú végzett-
ségű elAdóNőt keresünk. Érdeklődni az 

alábbi telefonszámon: 06-30-748-7497
Hétfőtől péntekig 12:00-16:00 - ig.
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Horgászok 
figyelem!

Vált- 
HAtó!

Felnőtt
állami 

horgászjegy
6.200 Ft*

*(Állami jegy:
 2.000 Ft 

Szövetségi tagdíj: 
2.000 Ft, 

H.E. tagdíj: 
2.000 Ft 

Fogási napló: 
2.00 Ft)

Zagyva-Tarna 
engedély váltható!

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

T.: 06-30/221-2100, 06-20/370-3333, 57/503-660

www.delfinauto.hu  

jászberény, Nagykátai út 3.
(Penny Markettel szemben) 

Tel.: 06-20/409-4896 
Nyitva tartás: H-P.: 9-17, 

Sz.: 9-13, V.: zárva

106 féle laminált padló
 kÉSZletRől!

Esztétikai fogászat
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

teljes körű
    fogorvosi ellátás.

Rendelnek:

bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

dr. Martonos Éva 
fogszakorvos
H, Sz,.: 13-18,
Cs.: 8-14-ig 
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.
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Juskufa Kft. jászberényi raklap üzemébe felvesz 

segédmunKást és udvarost
Jászberény és környékéről.

Jászjákóhalmáról és Jászdózsa irányából 
a bejárás biztosított.

tel.: 06-20/661-2271

- 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

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.

Jászberényben 
a 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

ÚJ!

Új cím: Jászberény, 
Dózsa Gy. út 4.
(Nagy parkolónál)

2.000 Ft vásárlás felett AJÁNDÉK!

Extra minőség!
Minden: 290–490 Ft/db
Minden csütörtökön

teljesen új árukészlet!
Részletek az üzletben.  Az ajánlat visszavonásig érvényes!

MINŐSÉGI HASZNÁLTRUHA ÜZLETEK!

ELKÖLTÖZTÜNK!

 

 
 

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; 
 

 
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.  

kovacs@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/ 
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kövess minket a Facebook-on is aktuális akcióink miatt / Pár 100 as Market jászberény

         Jászberény, Rákóczi út 1. 
 Régi Köhidi vendéglö helyén.

Akció érvényes 03.13-tól 03.18-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

149Ft 

99Ft 
 (300Ft/l)

Rauch 
YiPPY 
0,33 l

Étkezési utalványokat elfogadunk

999Ft 
499Ft 

 (684Ft/l)

389Ft 
319Ft 
 (1279Ft/kg)

89Ft 
49Ft 
 (1960Ft/kg)

299Ft 
199Ft 
 (2139Ft/kg)

259Ft 
129Ft 

 (190Ft/kg)

Heinz 
ketchup 
875 ml

Bravos 
espresso 

250 g 

Fornetti 
Sajtos pogácsa 1kg

Dörmi Abc 
keksz 25g

Milka Collage 
Caremell 93g

Premiko 
üveges 

zöldborsó 
680g

269Ft 
199Ft 
 (522Ft/l)

Stella 
Artois 
0,4 l

129Ft  59Ft 
 (5160Ft/kg)

Knoppers 25g 

1590Ft 
1190Ft 
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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

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

Gyártósori anyagmozgató
Feladatok és felelősségek:
• a termelés és a gyártósorok ellátása  
 a gyártáshoz szükséges alapanyaggal
• a gyártás során keletkező hulladékok  
 megfelelő kezelése és mozgatása
• kijelölt terület rendezetten, tisztán tartása

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Megbízható, precíz és önálló munkavégzés
• Minőségi munka iránti elkötelezettség
• Igényesség a munkavégzés és a környezet irányába
• Érvényes targoncás jogosítvány
• Három műszakos munkarend vállalása

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

Tűzifa bükk, tölgy, gyertyán, 
15500Ft/1mx1mx1,1m 20 mé-
tertől kb.20Ft/kg. 06-70/384-
5283

Ipari Ezüst, Amalgám, Platina, 
Palládium felvásárlása helyszíni 
Kp. fizetéssel! 06-70/292-1004

VEGYES

Régiség! Gyűjtő vásárol 
antik órákat, festményeket, 
porcelánokat, hangszereket, 
régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /9/6/
Jászárokszállási telephelyről ha-
sított, darabolt, kemény tűzifa 
14.000 Ft/m3 ártól csak kiszállí-
tással eladó! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/359-0849 /20/14/
Régi bútort,  hagyatékot, dun-
nát, párnát veszek. Hétvégén 
is! Érdeklődni lehet: 06-30/317-
0726 /5/2/
Eladó kerekes szemetesku-
ka, soros korcsolya, női ke-
rékpár, biztonsági gyerekülés 
autóba, kerékpárra, bukósi-
sak, rozsdamentes mosoga-
tótálca, gyerekkerékpár, Opel 
13-14”-es lemezfelni gumival 
és 205/55/16-os téli gumik. 
Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 06-70/247-
0863 /10/10/
Jászárokszállási Baranyi Fa-
telepen egész évben konyha-
készre vágott kemény tűzifa 
15.000 Ft/m3 ártól -csak ki-
szállítással- eladó. Tel.: 06-
20/359-0849 /50/5/
10 hl-es, jó állapotú Hardi sző-
lőpermetező szántóföldi karok-
kal is eladó. Tel.: 06-30/273-
2351 /2/2/

Kihagyhatatlan! Bababörze és 
Kincsesbánya lesz Hatvanban, 
az Ötösben március 12-én, 
vasárnap, 9-től délig (Hatvan, 
Szabadság út 13. tornaterem). 
Óriási választék, törpe árak! 
Mindenkit szeretettel várnak a 
Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /4/4/
Tűzifa akció! Cser-, tölgy-, 
bükk 20 Ft/kg (2.000 Ft/q), 
akác 22 Ft/kg (2.200 Ft). Aprít-
va is kapható! Tel.: 06-30/617-
5455 /5/5/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475 /5/2/
Eladó körbálás szalma 1.000 
Ft-2.000 Ft-ig, bála, kukori-
caszár 1.500 Ft/db, körbálás 
lucerna és széna, ugyanitt kb. 
120-180 kg-os hízók. Tel.: 06-
30/652-1866 /3/2/
Eladó 1 db gáztűzhely elektro-
mos sütővel nagyon jó állapot-
ban. Telefonszám: 06-29/442-
307 /3/2/
Pénzzé teheti papírrégisége-
it! Jászsági vonatkozású régi 
könyvet, kéziratot, fényképet, 
képeslapot, levelet vásárol 
gyűjtő. Tel.: 20/341-9106, visz-
szahívom! E-mail: jaszregiseg@
gmail.com
Jászárokszálláson kisbálás 
lucerna, lucerna mag, egy ko-
rongos függesztett műtrágya 
szóró eladó T.: 06-30/25-26-
091 /3/2/

HW 6 tonnás pótkocsi, 165-
ös fűkasza, 25 soros vetőgép, 
T4K billenős pótkocsi, talaj-
maró, KCR-3000, rakodógép 
eladó. Tel.: 06-30/3561-112 
/2/2/
Nyúlketrec, libák, búza, kuko-
rica 55 Ft/kg Heréden eladó. 
Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 06-30/294-
4733 /2/2/
Dunnát, párnát, komplett ha-
gyatékot veszek, hívásra ház-
hoz megyek. Érd.: 06-30/233-
2199
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/
kq (1189 Ft/mázsa)! 06-30-
403-6754
Ágyneműtartós fenyőágy pré-
mium minőségű matraccal új-
szerű állapotban eladó. Érd.: 
06-30/227-1656
Tűzifa bükk, tölgy, 
gyertyán, szálban 
1mx1mx1,1m 15500Ft/
métere, kb. 20 Ft/kg 06-
70/384-5283
Vásárolnék hagyatékból régi 
bútorokat, dunnát, párnát, 
egyéb használati tárgyakat. 
06(30)304-9643.
Lucernamag, vetőmag üzemben 
tisztított és cékla eladó Jászbe-
rényben. Tel.: 06-20/481-2714, 
06-20/313-2429 /3/1/
Eladó bútorok, ágyak, asztalok, 
székek, konyhabútor, mosógép, 
centrifuga. Tel.: 06-30/388-
3073, H-P 8.00-14.00 között

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 /10/5/

5,5 kw-os paprika és termény 
daráló 120.000 Ft. Automa-
ta mosógép 25.000 Ft. MTP 
5,5-ös rotációs kapa kisko-
csival, járókerékkel 60.0000 
Ft. Electrolux 160 l-es hűtő 
15.000 Ft. Rotációs kapa mo-
tor nélkül 20.000 Ft. Telefon-
szám: 06-30/518-5300
Tűzifa akció! Termékeink 
akác, tölgy, bükk Kaloda 
80x80x130m ár: 11500Ft-
14500Ft-ig Fuvarunkat 24 órán 
belül teljesítjük. Ömlesztett m3 
ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 30/333-0344 
Tel.: 30/351-1659
Eladó alig használt Dragon 
55H típusú Honda GCV 160 
4,1 kw-os 6 tagos kapáló-
gép, +hozzáadunk egy 55 
cm-es fűnyíró adaptert. 
Érd.: 06-30/954-8833 /2/1/
Class kör bálázó, John Deere 
4630-as 162 lóerős gépszál-
lító tréler (össztömeg 26 t), 1 
db 3 fejes eke és ipari hegesz-
tő eladó. Telefonszám: 06-
20/9576-118 /3/1/

JÁRMŰ

Autófelvásárlás! Eladná au-
tóját? Hívjon! Akár műszaki 
hibás, lejárt műszakis autók 
felvásárlása, ingyenes elszál-
lítással. Telefonszám: 06-
30/912-4445 /10/7/
Jawa, Simson, Mz, Pannonia, 
Komar és korabeli motorokat, 
alkatrészeket vásárolok! Tel.: 
06-20/445-7035
Új-használt sport, túra, cross, 
supermoto motorgumik el-
adók! 06-30/617-8593
Eladó Rieju Torreo robogó ki-
fogástalan mororikus állapot-
ban. 20/9147-551 /3/1/

ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói üdülés félpan-
zióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 
Ft/fő/3éj www.frankvendeghaz.
hu 06-30/944-9398

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



2017. március 9.10
2017. március 9.10

ÁLLÁS

Táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető internetes munkára 
munkatársakat keresek. Károlyi 
Péter 06-20/777-1122 /16/14/
Közétkeztetéssel foglalkozó 
konyha szakképzett szakácsot 
keres. Fényképes önéletraj-
zot „konyha” jeligével a szer-
kesztőségbe vagy e-mailben a 
jaszsagiszuperinfo@gmail.com 
címre kérjük elküldeni. /10/8/
Autóval rendelkező pizza fu-
tárt és gyroszozni vagy pizzát 
sütni tudó, esetleg betanulást 
vállaló férfi kollégát keresünk 
hosszú távra jászberényi 
munkahelyre. Telefonszám: 
+36-70-329-9342, 06-70/325-
7014 /3/3/
Autószerelőt, tehergumiszere-
lőt keresünk újhatvani műhely-
be. Telefonszám: 06-30/650-
4265 /20/5/
Hatvan környékéről nehéz-
gépkezelőt keresek. Tel.: 06-
70/297-4633 /4/4/
Fiatal lány alkalmi munkát vál-
lal. Telefonszám: 06-30/633-
6445 /4/3/
Kőműveseket keresek Jászbe-
rény, Gyöngyös körzetéből. Tel.: 
06-70/336-0792 /3/3/
Szereti az állatokat? Érdeklik 
a kihívások? Pontosan, odafi -
gyeléssel végzi a munkáját? Jó 
kereseti lehetőséggel, bejárási 
térítéssel ajánlunk munkalehető-
séget Horton. Rovarok tenyész-
téséhez keresünk munkatársat 
hosszú távra. Tel.: 06-30/202-
0396 /4/3/
Kőművest, burkolót azon-
nali kezdéssel, folyama-
tos munkára keresek. 
Telefonszám: 06-70/604-
0582 /3/3/
Hatvani fagyizóba eladót 
felveszünk. Tel.: 06-70/332-
9055 /2/2/
Azonnali munkakezdéssel,  
CO hegesztőt, lakatost, pót-
kocsi gyártásához értő szak-
embert  felveszek.  Tel.: 06-
70/611-51-33 /5/2/
Angol nyelvtudással jól szi-
tuált recepciós hölgyet kere-
sünk jászfényszarui munka-
helyre! Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: iroda.jb@gmail.
com /5/2/
Jászberényi laborba fogtech-
nikust felveszünk. Tel.: 06-
70/219-8870 /3/2/

Tehergépkocsivezetőt ke-
resek C, E kategóriás jo-
gosítvánnyal Nagykáta és 
vonzáskörzetéből. Tel.: 06-
30/9447-684 /3/2/
Jászfényszarui gyáregység 
biztonsági szolgálatához al-
kalmazotti munkaviszonyba 
vagyonőröket és EGYSZERŰ 
ŐRÖKET keresünk. Egyszerű 
őrnek szükséges: 8 általános 
iskolai végzettség és erköl-
csi bizonyítvány. Jelentkezés 
+36-70/197-9011 /5/2/

Csomagolókat, gépkezelőket 
keresünk 2 műszakos (12 órás) 
munkarendbe Prologis ipari 
parkba. Céges busszal a bejá-
rás Nagykátáról, Szentmárton-
kátáról, Tápiószecsőről, Tápió-
bicskéről, Tápiószentmártonról, 
Sülysápról, Mendéről ingyene-
sen megoldott. Felvételi interjú: 
2017. 04.06., csütörtök 13.00 
óra, Nagykáta, Művelődési Köz-
pont, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Ér-
deklődni: 06(70)342-1653.

Jelentkezőket keresünk 100-
200 m2-es saját fóliában tör-
ténő magtermesztésre, május 
eleji ültetéssel. Jelentkezni 
lehet telefonon Turza Pál 
+36-30-567-8545, e-mail-
ben dunamagkft@freemail.
hu /3/2/

A Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház azonnali kezdéssel felvé-
telre keres takarítónő munkakör-
be munkavállalót. Érdeklődni Tóth 
Árpádnál személyesen, Jászbe-
rény, Szelei út 2., illetve telefonon 
az 57/500-200 (127 mellék) tele-
fonszámon lehet. /3/2/
Jó kapcsolatokkal rendelkező 
aktív nyugdíjast keresünk há-
lózati-értékesítési vezetőnek. 
Tel.: +36-20/444-3530 /3/2/
Világújdonság, magyar készít-
mény forgalmazásához ke-
resünk sikerorientált egyént. 
Tel.: +36-20/229-2165 /3/2/
Hatvani fagyizóba alkalma-
zottat keresek eladói mun-
kakörbe áprilisi kezdéssel. 
Szakirányú végzettség előny. 
Jelentkezni +36-70/338-5249 
telefonon lehet. /2/2/
Kerekharaszti benzinkút-
ra shop eladót, kútkezelőt 
felveszünk azonnali belé-
péssel. Kiemelt kereseti 
lehetőség! Jelentkezés: 
longjia@citromail.hu. Tel.: 
30/847-4050 /4/2/
Áruterítői, kapcsolattartói mun-
kakörbe keresünk (30-50 év 
közötti) munkatársat eleségálla-
tok (tücsök) szállításához. Szük-
séges: erkölcsi bizonyítvány, 
országos vezetési gyakorlat, 
dinamikus munkavégzés. Tel.: 
06-30/202-0396 /2/2/
Jászberényi telephelyre kere-
sünk esztergályos és marós 
szakembert T.: 06-30/228-7789
Nyílászáró beépítéshez asz-
talosipari dolgozót keresek 
B. kategóriás jogosítvánnyal. 
Tel.: 06-30/9782-469 /3/2/

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék). 06-
30/334-5262.
HEGESZTŐ (CO/AWI) ÉS BE-
TANÍTOTT gépkezelői pozí-
ciók Jászárokszálláson, sta-
bil nagyvállalatnál! Főállású 
munkahelyek, havi 140.000 
- 180.000 nettó bér! Azonnali 
kezdéssel, több műszakban, 
határozatlan idejű munka-
szerződésekkel. Béren kívüli 
juttatásokkal, nem csak tel-
jesítmény alapon! Ingyenes, 
közvetlen buszjáratokkal! 
+3680-212-000, +3656-510-
950. Ny.sz. 37961/2001-0100
ÉLELMISZERIPARI gépek el-
látására keresünk megbízha-
tó 20 és 45 év közötti kollégát 
Jászberényből, minimális mű-
szaki érzékkel, alkalmazotti 
munkaviszonyba. A munka-
végzéshez autót biztosítunk. 
Fényképes önéletrajzot az 
alábbi e-mail címre várjuk: 
jaszberenyallas@citromail.hu
Dinamikusan fejlődő nógrád 
megyei vállalat keres szakmai 
tapasztalattal rendelkező fröc-
csöntő gépbeállítókat-fröc-
csöntő technikusokat. Bejárást 
biztosítjuk céges gépjárművel. 
Korrekt lakást tudunk biztosí-
tani. Hosszútávú munkalehe-
tőség, szakmai fejlődés. Bé-
rezés uniós szintű+cafetéria. 
Jelentkezni szakmai önélet-
rajzzal: atlasworkkft@gmail.
com és telefonon: 08-16 óráig 
06-20/285-2198. /2/1/
A jászberényi Horizont Color 
Kft. szerszám osztályára férfi  
munkavállalót keres. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal 
a Jászberény, Kossuth Lajos út 
48- 50. szám alatt személyesen 
vagy a color@horizontcolor.hu 
e-mail címen lehet.
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lá-
nyokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Telefonszám: 00-
43-664-599-96-95, 06-30-
313-35-16. /2/1/
Önállóan dolgozni tudó kő-
művesek, építőiparban jártas 
segédmunkások jelentkezé-
sét várom, azonnali munka-
kezdéssel. Tel.: 06-70/326-
18-39 /3/1/
Fizikai munkára kisegítőt al-
kalmaznék hosszabb távra is. 
Jászberény. Tel.: 06-30/606-
2031

AUTÓBUSZVEZETŐ! Szer-
ződéses járatra, Hatvan és 
környékéről autóbuszvezető-
ket keresünk azonnali mun-
kakezdéssel, többműszakos 
munkarendben. Elvárás: „D” 
kategóriás vezetői engedély, 
„D” kategóriára érvényes GKI 
kártya, PÁV igazolás. Érdek-
lődni: +36-30/9324-306
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INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Tel.: 
06-70/530-2489, 06-37/340-
611 /5/1/
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 /20/15/
Jászjákóhalmán kis családi 
ház eladó vagy kiadó. U.itt: 
5611-es Zetor eladó. Tel.: 06-
30/859-8532 /3/2/

BÉRLET
Hatvanban munkásoknak szállás 
kiadó zárható udvarral. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-30/650-4265 /10/7/
Jászberényben, Szent László ut-
cai 1,5 szobás, bútorozott lakás 
kiadó. Kaució szükséges. Tel.: 
06-30/9532-926 /3/3/
Jászberényben központban 
120m2 üzlethelység kiadó 
1000Ft/m2 áron. Tel.: 06-
70/606-4533 /3/2/
Jászberényben főútvona-
lon 75m2 üzlethelység kiadó 
60.000Ft + REZSI áron. 06-
70/606-4533 /3/2/
Jászberényben külön bejára-
tú, teljesen felszerelt szoba, 
konyha, fürdőszoba elsősor-
ban munkásoknak kiadó. Érd.: 
06-30/9100-843 /3/2/
Jászberényben hosszútávra 2 
szobás, kertes, új ház kiadó! 
Tel.: 06-30/221-2100 /3/1/

Eladó Újhatvanban telje-
sen felújított, beszigetelt, 2 
szobás+ebédlő, főzőfülke, für-
dő, előszoba + lakható mellék-
épület, pince, azonnal beköl-
tözhető. Irányár: 7.900.000 Ft. 
Érdeklődni lehet: 06-70/881-
5677 /4/2/
Eladó Hatvanban, Pázsit 
úti, 1. emeleti, 1,5 szobás, 
erkély nélküli lakás áprili-
si költözéssel. Irányár: 5,6 
MFt. Csak készpénzes ko-
moly érdeklődők hívjanak! 
Telefonszám: 06-30/782-
5045 /2/2/
Egri strandon melegkony-
hás büfémet betegség miatt 
eladom. Telefonszám: 06-
30/340-3663
Jászárokszállás központjában 
3 szobás ház telekkel, épüle-
tekkel csendes helyen eladó. 
Telefonszám: 06-70/333-
9559 /3/1/
Jászberényben ingatlan eladó, 
irodának, vendéglátónak is al-
kalmas. Tel.: 06-70/542-7786, 
06-20/433-1084 /3/1/
Nagycsécsen családi ház el-
adó. Érd.: 06-20/352-2170 
vagy 06-30/336-9574
Tiszaroffon parasztház la-
kásnak, nyaralónak teljes 
berendezéssel eladó. Ir.ár: 
3.000.000 Ft. Alkuképes. Tel.: 
+36-31/310-6264, 57/462-499 
/3/1/
Családi házat vásárolnék. Mini-
mum 3 szobásat, jó állapotban. 
Vályog ház kizárva. Képeket, 
címet, telefonszámot a jbhaz@
citromail.hu címre kérek. Min-
denkinek visszajelzek. /3/1/
Jászberényben, a kórházhoz 
közel felújítandó parasztház 
eladó. Ir.ár: 4,5 MFt. Tel.: 06-
70/614-5547 /3/1/
Jászberényben! 180m2-es ker-
tes családi ház eladó, vállalko-
zásra is alkalmas. Érdeklődni: 
06-20/267-6765 10-18 óráig 
+36202676765 www.ingatlan.
com/22970378
Szolnok, Vasútáll. 63nm 1.em., 
2.5 szobás, klímás, felújított 
téglalakás TULAJDONOSTÓL 
eladó. 12.8MFt 70/5477-818 
+36705477818 www.ingatlan.
com/22986291
Eladó 2 szobás, összkomfor-
tos, bővíthető, jó állapotú csa-
ládi ház. Tel.: 06-30/388-3073, 
H-P 8.00-14.00 között.

CO2-hegesztőket, lakatoso-
kat keresünk gödöllői mun-
kahelyre. 06-20/370-5412, 
06-70/384-7636, munka1jg@
gmail.com

Budapest, XIV.ker, Füredi u. 
II.em. 1+2fél szobás, felújított la-
kás kiadó. 140e,-/hó+rezsi. Érd.: 
06-30/538-7162 /2/1/

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
március 11-én.

Autóbusz vezetőket keresünk 
Jászkisér, Újszász és Jász-
berény térségéből. Feltétel: 
D kat., PÁV II., GKI. Bővebb 
információ: 57/412-855 /3/1/
Hatvani pékáru üzletbe haj-
nali-reggeles kisegítőt kere-
sünk, helyiek és nyugdíjasok 
jelentkezését várjuk. Érd.: 06-
20/596-7805
M3-as autópályán lévő étter-
münkbe szakácsot, pultost, 
konyhást, takarítónőt keresünk. 
Tel.: 06-20/584-9985 /3/1/
Gyakorlattal rendelkező, szak-
képzett eladót felveszünk. Jelent-
kezni személyesen lehet! 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 16. 
Zombori-60 Sütőipari Kft. /2/1/
Gyakorlattal rendelkező, szak-
képzett cukrászt felveszünk. 
Jelentkezni személyesen lehet! 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár 
út 16. Zombori-60 Sütőipari 
Kft. /2/1/
Jászberényi Hűtő- és Klíma-
technikai kivitelező cég keres 
épületgépészeti szerelések-
ben, kivitelezésekben jártas 
hűtő-klíma szerelőt, villany-
szerelőt, jászberényi és vidéki 
kivitelezési, karbantartási, ja-
vítási feladatok elvégzésére. 
Tel: 70/263-7797

KARBANTARTÓ
munkatársat keres.

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

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

RECEPCIÓS és
ÉRTÉKESÍTÉSI

munkatársakat keres.
Jelentkezni lehet e-mailben:

reserve@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

VAGYONŐRÖK!!!

Jelentkezés:
munka@oss.hu vagy

06-70/3777-081

Gyöngyöshalászi Apollo gyár
területére vagyonőr

munkatársakat keresünk
24/48-as munkavégzésre.

Feltétel: érvényes vagyonőri
igazolvány, vagyonőri

bizonyítvány, tanúsítvány vagy
mentesség.

Asztalosokat keresünk gö-
döllői munkahelyre, azonnali 
kezdéssel. 06-20/370-5412, 
06-70/384-7636, munka1jg@
gmail.com

Autóipari cég keres munkatár-
sakat ajkai gyárába, hosszú 
távra, három műszakos munka-
rendbe, betanított és szakmun-
kákra. Amit kínálunk: hosszú 
távú, fi x munkalehetőség, ki-
emelt alapbér és műszakpótlé-
kok, túlóra lehetőség, béren kí-
vüli juttatás, jelenléti prémium, 
munkaruha, szálláslehetőség. 
Jelentkezni, érdeklődni lehet: 
Tel.: 06-70/631-9440 (csörges-
sen meg, visszahívjuk) E-mail: 
erzsebet.nagy@opuswork.eu
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SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

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 /10/6/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást, gépjármű szállítást 
vállalok. Telefonszám: 06-
70/200-4568 /20/12/
Napkollektorok, napele-
mek tervezését, értékesíté-
sét, telepítését, karbantartását 
vállaljuk. Bemutató rendsze-
rek megtekinthetők. Tel.: 06-
70/200-4568 /20/13/
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 /10/7/
Hidegburkolás, festés, 
gipszkartonozás, teljes lakás-
felújítás, új ház építése. Tel.: 
06-30/629-5673 /12/5/

Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Tel.: 06-70/200-
4568 /20/12/
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 /10/1/
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. Tel.: 06-30/8899-
673 /3/1/
Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes áraján-
latkészítés. Akció -10%. 06-
30/229-2206, www.palateto-
felujitasjavitas.hu /4/4/
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, me-
zőgazdasági épületek felújí-
tását, festést, mázolást, min-
dennemű kőműves munkát 
vállalok számlaképesen. Tel.: 
06-70/246-3301 /3/1/
CSERÉPKÁLYHÁK, kandallók 
építését, javítását vállalom. 06-
20/417-95-29 /4/4/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül, 0-24-ig zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
06-70/233-0673. /4/2/
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ÁLLAT
Eladó 2 db Limusin borjú. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-70/429-5537 /3/2/
Kiváló állományból való tarka 
Master fehér hús hibrid elő-
nevelt csirkék kaphatók. Érd.: 
Jászberény, Temető u. 26. 06-
30/236-5494 /2/2/
180-200 kg-os fiatal hízók 
eladók, 400 Ft/kg. Egyik-
nek a felére jelentkező 
van. A helyben való levá-
gása lehetséges. Hatvan, 
Kistelek Köz 4. Tel.: 06-
20/352-4371 /2/2/
Napos és előnevelt csirke fo-
lyamatosan kapható. Telefon-
szám: 06-30/511-9085, 06-
30/345-7707 /3/1/
Élő és konyhakész termelői 
csirke és 80+-os Szabolcsi 
Idared megrendelhető. Tel.: 
06-20/214-5808 /3/1/
5 hónapos Németjuhász kan 
kutya eladó. Ugyanitt nagy 
mennyiségű trágya ingyen el-
vihető Nagykökényesről. Tel.: 
06-30/294-4733

u. 
-
.: 

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262

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.

TÁRSKERESÉS
Hatvani 47 éves fiatalember keresi 
kortól függetlenül barátnőjét tartós 
vagy laza kapcsolatra. Tel.: 06-
70/670-5265 /3/2/
Füstmentes jászsági lánnyal ismer-
kedne 37 éves fiatalember. Tartós 
kapcsira. 06-70/246-2660.

Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Telefonszám: 
06-20/330-4597 /3/1/
Vizes falak utólagos szigetelése 
acéllemezzel, mérsékelt áron. 
Tel.: 06-30/5577-192 /6/3/
Kártyajóslás, átoklevétel, 
szerelmi-, pénz- és siker-
mágia. Energetizált kristályok, 
védő- és szerencsehozó taliz-
mánok rendelhetők. Érdeklőd-
ni: 06-20/446-0288 /4/1/
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/
64 éves nyugdíjas asszony be-
tegápolást és takarítást vállal.  
Tel.: 20/384-6739 /3/2/
Kárpitos munkákat válla-
lunk. Bútoráthúzás olcsón, 
gyorsan. Amennyiben teljesen 
új franciaágyat, ülőgarnitúrát 
szeretne a lakásába, komoly 
bútorkészítő tapasztalattal 
elkészítjük egyéni méretben, 
kivitelben. Tel.: 06-20/943-
2828 /3/2/
Vállaljuk épületek, lakások 
hőszigetelését, valamint min-
denféle kőműves munkát, 
gipszkartonozást, tetőfelújí-
tás, épületek, lakások bontá-
sait. 20/956-2298

Áruszállítást, költöztetést kis-
teherautóval vállallunk. Tel.: 
06-30/9782-469 /3/2/
Hűtőkocsi bérelhető, rendez-
vényekre, esküvőkre, stb, 3-
5-10-15-20 m3-es méretben.  
Tel.: 06-70-364-5066
Kárpitos munkákat vállalunk, 
bútoráthúzás igény szerint 
olcsón, gyorsan. Tel.: 06-
20/943-2828 /3/1/
Kútfúrást javítást vállalunk 
kis helyigénnyel szakszerű 
munkával elérhető áron. 06-
30/3310-120 /3/1/
Házbontás, pince- és alapá-
sás, tereprendezés, fa kisze-
dése, tuskózása és árokásás 
34 éves gyakorlattal! Tel.: 06-
20/9576-118 /5/1/

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

Lehel

10 hónapos
keverék kan

1 éves
keverék szuka

Kajla

Gerle

2 éves
kistestű kan

1 éves
kistestű kan

E
ri

k

M
a
x
im

1 éves németju-
hász kan

1 éves
kistestű keverék

Száva

Ronin

1 éves
staff kan

1,5 éves
kistestű kan

O
m

á
r

N
a
n
a 7 éves fajta-

tiszta kuvasz 
S

il
v
e
r

10 hónapos 
keverék kan 1 éves nj. kan

Dexter
2 éves kan

B
e
n
i

Iron

10 hónapos
közepes alkatú kan

1 éves szuka

S
h
a
k
ir

a

P
e
d
ró

2 éves
nagytestű kan

N
e
g
ró

10 hónapos kistes-
tű keverék kan
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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 
(Extra méret 65.900 Ft 39.540
Fekete műszálas öltöny 25.900 Ft 15.540 Ft
Osztrák bőr cipők és szandálok 30.000 Ft 
13.000 - 14.000 - 15.000 Ft (hiányos méretek)

Egyes pulóverek és ingek

3.000 Ft-os 
egységárban kaphatók, 

amíg a készlet tart!

Hatvan,  
Horváth M. út 15.

(Outlettel (CBA) szemben)

TAVASZI VÁSÁR!

SZIVÁRVÁNY OPTIKA
Tavaszi 

árzuhanás!

Jászberény, 
Szövetkezet út 20/a. 

jelentkezzen be most:
57/400-497

dioptriás napszemüveglencse 

-50%

Multifokális lencse 

-50%

egyes fényresötétedő lencsék 

-50%

Vékonyított lencse 

-50%

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406 T.: 57/411-061
Jászjákóhalma, Fő út 140. T.:/fax: 57/538-120.
Jászárokszállás, déryné u. 18. T.: 57/432-221.

Minden ami egy építkezéshez, felújításhoz kellhet, nálunk rálelhet!

Tavaszi Akció!

Keresse a Lendvai Kft. telepeit!

 Téglák:

Cserepek 
 készletről

Rapido Balance

H-P.: de. 9-12- ig  
            du. 14-17 ig

                    Szo.: 8-12 óráig

 
Szeretettel várunk!

Nyitva:  

VÉGRE ITT 
A TAVASZ!

Márciusban 
2000 Ft feletti 

vásárlásaid után 
ajándékaink kö-
zül válogathatsz.

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!

Márkafüggetlen autószerviz 
gyakorlattal rendelkező 

AuTóSZeRelőT 
keres nagykátai telephelyre.

Tel.: 06-20/9863-271


