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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 vég-
bélbetegségek, epeköves-
ség, sérv, visszér vizsgá-

lata és kezelése.

Cégünk, a Konkoly Electro Kft. a térség egyik leggyorsabban 
fejlődő vállalkozása, ahol rendkívül nagy hozzáadott értékkel,  
pontossággal és precizitással készülnek az egyedi  
célgépek, hűtésvezérlő rendszerek. Ehhez elengedhetetlenül  
szükséges valamennyi munkatársunk elhivatottsága,  
csapatban való együttműködése és lojalitása. 

erősáramú berendezés 
szerelőt és 

villanyszerelőt.
Várjuk jelentkezésedet, ha 
    • fontos Számodra a fejlődésed, ha
    • tudsz műszaki rajzot olvasni, ha
    • már unod a vésést és az ezzel járó koszt és zajt, ha
    • szereted, hogy mindig valami új épül a kezed alatt, ha
    • érdekelnek a 21. századi technológiák, ha 
    • igazán szeretnél jobb lenni a tegnapi önmagadnál. 

Nálunk a hagyományos kapcsolószekrények mellett talál-
kozhatsz a legfejlettebb technológiákkal és bejuthatsz olyan 
helyekre, amit még a Tv-ben sem mutatnak. 

Kérjük, küldd el önéletrajzodat az allas@konkolyelectro.hu 
címre, hogy találkozhassunk személyesen is.

Konkoly Electro Kft.
www.konkolyelectro.hu

Ebbe a kiemelkedően jól együttdolgozni tudó közösségbe keresünk 

Jászberény, 
Nagykátai út 3.

(Penny Markettel szemben) 
Tel.: 06-20/409-4896 

Nyitva tartás: H-P.: 9-17, 
Sz.: 9-13, V.: zárva

95 féle 
laminált padló
 KÉSZLETRŐL!
1.399 Ft/m2-től

Hosszú távú munkát 
keresel helyben? 

Olyan állást ahol önállóan 
végzed a munkád és a 

teljesítményed is számít?

Gyakorlattal 
rendelkező kollégát

 keresünk 
Nemzeti Dohányboltba 

Nagykátán. 

Külld el fényképes 
önéletrajzod: 

allas.nagykata2000
@gmail.com 

vagy tel: 06-30/965-78-18
Palmyra Team Kft.

Jászberény,
Nagykátai út 29.

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

szo.: 8-13 óráig.

Tel.: 0620/917-6842

                Sokféle ruhanemű: öltöny, lakástextil, 
kesztyű, táska, sínadrág. FONÁL: 2500Ft /kg

Gyermek jelmez: 
1500 Ft 

/+3500 Ft Kaució
Felnőtt jelmez: 

2000 Ft 
/+5000 Ft Kaució

FARSANGI JELMEZ 
               KÖLCSÖNZÉS!

Menyasszonyi ruhák
 10 000 Ft-ig, 

koszorúslány ruhák 
5 000 Ft-ig kölcsönözhetők.

• Új BOMBER (MAT, pilóta) DZSEKI kapható.

• Új munkás és terepes ruházat, használt is.
• Motoros bőr és Condura dzseki, nadrág 
• Jó állapotú import lábbelik, KORCSOLYA

NGS-Union Kft. 

hegesztő és 

szerkezetlakatos  
munkatársakat keres, 

egy műszakos munkarendbe, 
jászberényi telephelyre.

Tel.: 36-70/291-29-58 

A Fenestra-Bau Kft. hosszú távú 
munkára keres építőiparban jártas 

munkásokat, kőműveseket, 
ácsokat. 

Szállást a cég térítésmentesen biztosít. 
E-mail: fenestrabau@gmail.com

Telefon: +36-30/452-9496

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
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Jelentkezni és érdeklődni +3620/661-2032 
számon vagy fényképes önéletrajz elküldésével, 

bérigény megjelölésével az az alábbi e-mail címen 
lehet: jelentkezes@trendhr.hu  

Reg. sz: JNM.01.002429.3.2014

Feladatok:
• kapcsolattartás a partnercég képviselőivel és a  
 munkavállalókkal
• új belépők koordinálása
• HR és munkaügyi adminisztráció, bérszámfejtéshez  
 szükséges dokumentumok előkészítése

Elvárások:
• minimum középfokú iskolai végzettség ( 
 felsőfokú végzettség előny)
• microsoft office felhasználói szintű ismerete  
• rugalmasság
• kiváló kommunikációs képesség
• B kategóriás jogosítvány (saját autó előny)
• munkaerő kölcsönzésben szerzett tapasztalat előny

Amit kínálunk: 
• stabil vállalati háttér
• hosszú távú munkalehetőség
• kihívásokkal teli munkakör
• igény esetén szállás
• rugalmas munkaidő
• továbbképzések

Cégünk a Trend HR 
Solutions Kft. 

PROJEKTVEZETŐ
fő tevékenysége a munkaerő-kölcsönzés, közvetítés.

Saját csapatunkba keresünk

munkatársat jászberényi munkavégzésre. 

- Gyomortükrözés
- Vastagbéltükrözés
- Helicobacter P.
  kilégzési teszt

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

GaSZTROeNTeROLóGiai-
eNDOSZkóPOS

maGÁNReNDeLéS

Amit kínálunk:
• hosszútávú, biztos munkahely
• túlóra lehetőség
• cafeteria
• innovatív környezet, ahol érték a tudás
• tanulási lehetőség
 Pályakezdő és tapasztalt munkatársak
 jelentkezését is várjuk.

•Öntőgépkezelőt
•Mechanikus 
 karbantartót

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
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Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a 
hu@mader-logistik.com e-mail címen „Info” jeligére!  

Tel.: 37/544-214

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. hatvani csapatába 
az alábbi pozícióra keresünk új kollégákat

 

 

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! 
 
 
 

- Targoncás-raktáros
- Betanított munkás
   /Tisztítógép kezelő/
Miért a Mader?
•	 alapbér	+	műszakpótlék
•	 havi	/	éves	Cafeteria	és	jelenléti	bónusz
•	 jó	munkakörülmények
•	 stabil	hosszútávú	munkahely
•	 4	műszakos	munkarend	(	4	nap	munka,	4	nap	pihenő	)
•	 céges	busz	Hatvan	területén		•	munkaruha

Feladatok: 
•  csomagológép, élelmiszergyártó gép szakszerű működtetése,
    alapanyaggal való ellátása
•  felügyelete, karbantartása, tisztítása
•  termelésközi és termelés végi takarítási munkák elvégzése,
•  szükséges dokumentációk vezetése. 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

Jelentkezés
E-mail: juhasz.maria@bioco.hu
Tel.: +36 20 522 5313

ÉLELMISZERIPARI GÉPKEZELŐ

A CO-OP Star Zrt. felvesz 
SZakkéPZeTT BéR- éS 
MunKaügyi ELŐadóT. 

Fényképes szakmai önéletrajzot, bérigény megjelölésével  

bato.andrasne@coopstar.hu 
e-mail címre kérjük.

Jelentkezési határidő: 2019. január 31. 

•Öntőgépkezelőt
•Mechanikus 
 karbantartót

Nyitva: hétfő-péntek 8-18,  
szombat 8-12

padló- 
SZŐNYEG 

-4, -5 m
szélességben

999
Ft/m2-től

pVC- 
padlók 

990
Ft/m2-től

darabszőnyegek 
2018 kollekciók

2,00 x 2,90 29980 Ft/db  
     14.990 Ft/db-tól

1.60 x 2.30 19980 Ft/db  
    9990 Ft/db-tól

1,20 x 1,70 12 990 Ft/db  
    8990 Ft/db-tól

50%
50%
20%

Gyöngyös T.: 37/313-606

Róbert K. út 21. (a rendőrség előtt, 
a toronyház mellett)

LEÁRAZÁS
20-50

Az akció csak a készleten lévő 
termékekre vonatkozik!

Kövessen minket a                      -on! 
www.facebook.com/domexszonyeg
akciónk 2019. január 17 - jan. 26-ig ill. a készlet erejéig tart. 
a képek csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Változás jogát fenntartjuk!

1990 
Ft/fm-től 

Szennyfogó
80 cm széles

BeTaNíTOTT muNkÁS 
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Feltételek: 
  • 3 műszakos munkarend 
    (1000Ft/óra alapórabér)  
    a törvényes műszakpótlékokkal 
   • hétvégi műszakra dupla alapórabér
   • teljesítmény bónusz
   • jó munkahelyi környezet
   • azonnali munkakezdési lehetőség
   • egyéb juttatások

Munkavégzés helye: Jászberény

Önéletrajzokat az ehajnalne@ilpea.com  
e-mail címre várjuk, illetve érdeklődni a 

30/632-6861 telefonszámon.

Az

 laminált padló

2590Ft/m2-től
-50%10 mm   5180 Ft/m2
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Feladatok:
• a cég dolgozóinak és külsős partnereknek a kiszolgálása
• saját üzemeltetésű étterem napi feladataiba történő 
 aktív részvétel 
• az üzemeltetéssel kapcsolatos teendők elvégzése;
• nyitás előtti, zárás utáni teendők előkészítése;
• az árukészlet alakulásának figyelemmel kísérése, 
 részvétel az áru szakszerű minőségi és mennyiségi  
 átvételében, tárolásában és dokumentálásában;
• a munkaterület, a vendégtér nyitásra előkészítése;
• a fogyasztás ellenértékének átvétele, pénztárgép 
 kezelése;
• pult feltöltése, tálaló eszközök elrendezése
• elszámolások, standolások elvégzése
• reggeli és uzsonnaételek készítésében való részvétel
 
Elvárás:
• hasonló munkakörbe szerzett szakmai tapasztalat
• ügyfélorientált szemlélet
• gyors, rugalmas precíz munkavégzés

Előnyt jelent:
• eladói , vendéglátóipari végzettség

A fényképes önéletrajzokat az 
allas@horvathrudolf.hu e-mail címre várjuk. 

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 
a következő munkakörbe keres kollégákat

hatvani telephelyre:
Pultos 

RAKTÁROS-t
Elvárás: • minimum középfokú végzettség
• számítógépes ismeret (felhasználói)
Előny: • raktározási tapasztalat
• érvényes targoncavezetői jogosítvány

PÉNZTÁROS-t
Elvárás: • minimum középfokú végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• precíz, megbízható személyiség
Előny: • kereskedelmi tapasztalat
• pénzügyi szolgáltatás - közvetítői vizsga

Elvárás: • minimum középfokú végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• precíz, megbízható személyiség
Előny: • kereskedelmi tapasztalat

Telefon:
30/637-6721

Fényképes önéletrajz:
laczko.laszlo@szatmari.hu

 Épületgépészeti és
 Fürdőszoba Szakáruházak
 GYÖNGYÖS áruháza

ÉRTÉKESÍTŐ-t

Jelentkezés: Telefon:	57/531-825
E-mail:	hr.hu@bundyrefrigeration.com

- azonnali belépési lehetőség 
- hosszú távú, stabil munkalehetőség
- ingyenes buszjárat  
- kedvezményes fitness belépő
- előmeneteli / karrier lehetőség
- kezdő órabér: bruttó 1100 Ft óradíj

CaFeTeRia

- ha minimum 8 általános végzettséggel rendelkezel,
- megbízható vagy
- önállóan, pontosan dolgozol,
- vállalsz 3 műszakot,

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

akkor nálunk a helyed! 
Amit kínálunk:

CSŐdaRaBOLó / 
HaJLÍTógÉP KEZELŐ pozícióban.

A Tutti Bau Kft jászberényi építőanyag 
kereskedésébe

ÁRUKIADÓT felvesz. 

Tel.: 06 70 77 35 112

Feltétel:
• targoncavezetői engedély 
•„B” kategóriás jogosítvány.
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Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

CO2-hegesztőket
lakatosokat

minőségellenőröket
keresünk gödöllői munkahelyre

Nettó: 2.000Ft/óradíj
Autószerelőket (autószerelő, gépszerelő szakmával) nettó 1.500 Ft/óradíj

Továbbá betanított férfi munkaerőt: szerelő, csomagoló, hengerező 
 és mechanikus karbantartó munkakörben.

Cor-Tex Euro Kft. + 36-70/884-4955
femipar.munka18@gmail.com

•  Kiemelten magas bérezés havi nettó:  
340.000–400.000 Ft

•  Egyéni bejárás esetén utazási támogatás, 
50 km-es vonzáskörzetből 100%-os 
támogatás

•  Napi munkába járás céges gépjár-
művekkel biztosított

•  Hosszú távú, bejelentett munka- 
lehetőség

• Akár azonnali munkakezdéssel

Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.
Teljes körű szűrővizsgálat.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.

QuaLiFORm Zrt.

Fényképes önéletrajz 
szükséges, amelyben 

a telefonszámot, lakcímet 
és születési dátumot is 

kérjük megadni! 

munkakörbe 
felvételt hirdet! 

kaRBaNTaRTó 
Cím: 3032 

apc, Vasút út 1.

elvárás: 
Hegesztő vagy gépla-
katos vagy szerkezet-
lakatos szakmunkás 
végzettség.

Jelentkezni a következő 
e-mail címen lehet: 

rigorobertne@
qualiform.hu

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 rakTárkéSzlETüNkről
azoNNal ElviHETi búToráT!

ElEMES éS blokk koNyHák
SzélES válaSzTékbaN!

2000-es évjáratú 
Suzuki Swift Sedan 

1.3 GLX eladó.
Tel: 06-37 / 737 -315
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Dolgozóinkat gyártósori összeszerelő 
munkakörbena következő órabérekkel díjazzuk: 

bruttó 1100 – 1400 Ft/óra
(az órabér a számfejtett juttatásokkal együtt, 

betanulási idő után értendő)

JELENTKEZZ 
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST!

06 30 384 9806

• Napi 8 órás munkaidő,
30 perces, nem ledolgozandó munkaközi szünettel

• Klimatizált gyártócsarnok
• Kényelmes, tiszta munkakörülmények

• Munkaruha biztosítása • Ingyenes céges buszjárat
• Hosszú távú, stabil munkahely

• Előrelépési lehetőség • Egyéb juttatások

ROS_gyartosori_79x112.indd   1 2018. 09. 19.   12:17:49

Join our expanding team, be a part of a quality production process where we set 
high valuse by your proficiency:

Jászárokszállás

strategic Purchaser

requirements:

responsibilities:

Join Us! Phone: 
+36 70 510 4155

e-mail: allas@carrier.utc.com

Be our Employee, so we can achieve our prolonged developmental targets. 
In the plant of Jászárokszállás we make small batch production commercial 
refrigeration cabinets with various labour process. You can find our cabinets in 
bigger shopping centers.

• Collage/University degree in business (with engineering acumen) or mechanical  
 engineering (with strong commercial acumen)
• Fluency in English both written and verbal 
• 5+ years experinece in strategic purchasing
• Knowledge of ERP systems (SAP), and MS Office 
• Ability to lead and manage communication on all leadership levels
• Proactive presonality

• Managing the direct material commodities. Supplier finding, tendering, regular  
 supplier visits to assess capabilities
• Sending and evaluating RFQs
• Continuous development of supply base, decreasing number of suppliers, run  
 benchmark to find the best suppliers
• Hit and overcome key KPIs on material productivity, NITO, payment terms
• Assist and help the organization in problem solving (price differences, supply  
 issues) with the peer organizations
• Negotiating prices, terms, logistic conditions and contract suppliers
• Work with suppliers and peer organizations on cost out projects (like engineering  
 change)
• Closely follow-up and execute on time the engineering changes (ECN) 
• Regular maintenance of conditions (price, payment terms leadtime, MOQ ect…)  
 int he ERP system (JDE & SAP)
• Take acive part in supplier scoring quarterly bases. Forming/executing corrective  
 actions if needed
• Yearly reviewing all terms on his/her supply base
• Support and work on transfer projects, localizing suppliers with repect to the  
 deadlines
• Follow key material trends on the market, notify, react if needed
• Closely work with category management in formalzing and executing the  
 sourcing strategy
• Ability to lead, present and manage communication on all leadership levels

QuaLiFORm Zrt.

Fényképes önéletrajz 
szükséges, amelyben 

a telefonszámot, lakcímet 
és születési dátumot is 

kérjük megadni! 

munkakörbe 
felvételt hirdet! 

GéP
kaRBaNTaRTó 

Cím: 3032 
apc, Vasút út 1.

Feladat: 
• CNC gépek hibáinak 
  elhárítása, kötelező gépkar- 
  bantartások elvégzése.

elvárás: 
• Középfokú vagy szakmunkás  
  villanyszerelő végzettség

Jelentkezni a következő 
e-mail címen lehet: 

rigorobertne@
qualiform.hu tóth Balázs

telefon: 06 20 96 77 192

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

Masszázs a háznál!
/Férfi masszőr/ hatvanban és környékén

2000-es évjáratú 
Suzuki Swift Sedan 

1.3 GLX eladó.
Tel: 06-37 / 737 -315

(Bejárat a Csoma utca felől.)

Kulcsmásolás
Jb., Szelei u. 22.
Ny.: h-p.: 8.30-17.00
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Feladatok: 
•  csomagolási feladatok elvégzése 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

Jelentkezés
E-mail: juhasz.maria@bioco.hu
Tel.: +36 20 522 5313

ÉLELMISZERIPARI CSOMAGOLÓ

Feladatok: 
•  csomagolási feladatok elvégzése 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

Jelentkezés
E-mail: juhasz.maria@bioco.hu
Tel.: +36 20 522 5313

ÉLELMISZERIPARI CSOMAGOLÓ
Feladatok: 
•  csomagolási feladatok elvégzése 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

Jelentkezés
E-mail: juhasz.maria@bioco.hu
Tel.: +36 20 522 5313

ÉLELMISZERIPARI CSOMAGOLÓ

1 EGYETEM, 4 CAMPUS, 5 KAR

alapszak

mesterképzés

osztatlan mesterképzés 
szak (80 tanári szakpár)

felsőoktatási szakképzés

doktori iskola

36

14

21

9
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TOVÁBBTANULNÁL?
HOZD MEG A LEGJOBB DÖNTÉST:

LÉGY TE IS
ESZTERHÁZYS!

az Eszterházy Károly Egyetemen
NYÍLT NAPOK

EGRI CAMPUS
(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)

2019. január 22.

GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUS
(3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.)

2019. január 21.

JÁSZBERÉNYI CAMPUS
(5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)

2019. január 23.

SÁROSPATAKI COMENIUS CAMPUS
(3950 Sárospatak, Eötvös utca 7.)

2019. január 24.

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
+36 36 520 424

felvi@uni-eszterhazy.hu
     UniEszterházy-EKE
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Azonnali kezdéssel Jászberényi családi 
vállalkozáshoz keresünk hölgyeket, és urakat!

Jelenleg betölthető pozíciók:

• Gépbeállító • Anyagmozgató
• Operátor • Minőségellenőr

Hosszú távú, bejelentett munkalehetőség!
Amit kínálunk: Versenyképes alapjövedelem, 

valamint kimagasló bónuszrendszer!

Jelentkezés személyesen, vagy telefonon:
0630 983 2524 vagy 0630 315 4380, 

Jászberény Thököly utca 14.

Könyvelői iroda 
50 millió Ft árbevétel feletti vállalkozás 

teljes körű könyvelését és adótanácsadását vállalja. 
Tel.:70/772-12-60
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Jászberényi ÉPÍTŐIPARI CÉG keres,
munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

• GÉP ÉS NEHÉZGÉPKEZELŐ
• MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ 

/Kezdők jelentkezését is várjuk/
felveszünk továbbá,

KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT 
és ÁCSOKAT.

Jelentkezés a 06-20/428-9694-es 
telefonszámon munkaidőben    /Pócs és Társa Kft/

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,  

Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.
Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifo-
gásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hir-

detések tartalmáért felelősséget nem vállal. 
A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést kö-

vető 8 napon belül fogadunk el.

I M P R E S S Z U M

és CIPÉSZET
Jászberény, Börtönudvar,

Hatvan, Erzsébet tér 1.

Normál kulcsmásolás 
azonnal.

kuLCS   PONT

GyÁRi éS uTÁNGyÁRTOTT 
auTó kuLCSOk kéSZíTéSe 
ÉS JaVÍTáSa!
eGyeS eSeTekBeN 
eGyeZTeTéS
SZükSéGeS.
Tel.: 06-20/240-8261

BŐR
pénztárcák,
 tolltartók, 
irattartók 
érkeztek!

KONZOL JÁTÉKBOLT
Jb., Bérkocsis u. 4.
Tel.: 06-70/225-4231
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Fájdalommal tudatjuk, 
hogy

        A gyászoló család

Mészáros József
életének 74. évében elhunyt.

Végső búcsúztatása a 
Fehértói temetőben

január 23-án
15 órakor lesz.

Jászberény, monostori út 13.   Tel.: 70/291-29-58,  70/325-11-11

nagy MEnnyiSÉgű VáSáRLáS 
ESETÉn, TOVáBBi KEdVEZMÉnyEK!

KÉRJE aJánLaTunKaT! 

• zártszelvények 
• bordázott betonacélok 
• hegesztett, bordázott térhálók 
• rozsdamentes és saválló termékek 
• aluminium és horganyzott termékek 
• melegen és hidegen hengerelt lemezek 
• bordás lemezek 
• laposacélok 
• u-acélok 
• gerendák, szögacélok 
• betonacél termékek 
• köracélok és T-acélok 
• csövek

Állandó 
akciók!
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Építkezők Figyelem!
Óriási bEtonacél, bEtonhálÓ aKciÓK!

Termékeink:

kiSZÁLLíTÁST 
VáLLaLunK!

• TERVEZÉS 
• KiViTELEZÉS 
• ÉLHaJLÍTáS 
• LEMEZdaRaBOLáS 
• SZaLagFűRÉSZELÉS 
• PRÉSELÉS 
• HEgESZTÉS 
• ÉPüLET aCÉLSZERKEZET gyáRTáS 

KIADÓ
ÜZLETHELYISÉG

Gyöngyösön,
a Dózsa György
utcában üzlet-

helyiség hosszú 
távra kiadó. 

Érdeklődni lehet
a következő

elérhetőségeken:
+36-37-349-128

(Katona Veronika)
cevat.rent@gmail.com
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. 
Alap ásás, tereprendezés A-Z-
ig! SHM-Bau Kft. 06-70/604-
0582 /20/1/
Nemzetközi forgalomban részt 
vevő ponyvás kisteherautóra 
sofőrt keresek. Noka Trans Kft. 
Tel.: 06-30/420-5821 /6/5/
Jászárokszállási telephelyre 
másodállásban villamossági 
szerelőt keresünk pótkocsi 
villamossági szereléséhez hos-
szútávra, kiemelt bérezéssel! 
Nagykáta és Gyöngyös kör-
nyékéről bejárást biztosítunk! 
Telefonszám: 0670-611-5133. 
Jász-Pótkocsigyártó Kft. /6/4/

Szórópisztolyos festésben 
jártas munkatársat keresünk 
hosszútávra, kiemelt bérezés-
sel! Bejárást biztosítunk! Tel.: 
0670-611-5133. Jász-Pótko-
csigyártó Kft. /6/4/
24T nyerges vontatóra, állandó 
nemzetközi munkára, sofőrt 
keresek kiemelt bérezéssel, itt-
hon hétvégézéssel. Szőcs Ernő 
e.v. 06-30/405-8844 /3/2/
Jászárokszállásra pizza futárt 
keresünk. 06 70-363-7305. 
Pumpi Trans Kft. /2/1/
Szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező eladót felveszünk. 
Jelentkezni személyesen lehet: 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár 
út 16. Zombori-60 Sütőipari 
Kft. /2/1/

Jászárokszállási telephelyre 
lakatos, CO2 hegesztő munka-
társat keresünk hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel! Nagykáta 
és Gyöngyös környékéről bejá-
rást biztosítunk! Telefonszám: 
0670-611-5133. Jász-Pótko-
csigyártó Kft. /6/4/
Festők figyelem!! Szórópiszto-
lyos festéshez keresünk mun-
katársat! Kezdők jelentkezését 
is várjuk, betanulási lehetőség! 
Kiemelt bérezés és hosszú-
távú munkalehetőség! Tel.: 
0670/600-9113. Jász-Pótko-
csigyártó Kft. /6/4/
Önállóan dolgozni tudó kőmű-
vest és segédmunkást keresek 
azonnali kezdéssel, szállást 
biztosítva.Munkavégzés helye: 
Budapest, Esztergom. Önélet-
rajzot a vozakbau@gmail.com 
címre kérjük. Vozák Csanád 
e.v. Tel.:06(30)454-4226 /2/1/
Pénzkereset, otthoni csoma-
golással! 06-90/603-607. (au-
diopress.iwk.hu, bruttó 635 
Ft/perc, Audiopress Hungary, 
06-20-910-4517).
CNC-programozókat CNC ma-
róra, illetve esztergára, továb-
bá gépkezelőket keresünk né-
metországi munkahelyre. Alap 
német nyelvtudás szükséges, 
nettó 15-18 Euro órabér. mun-
ka15@index.hu, 06-70/245-
3955, 06-70/366-5722. (Nex-
Com Center)
Ausztriában azonnali kezdés-
sel C kategóriás jogosítván-
nyal, Sofőr kártyával és német 
nyelvtudással rendelkező so-
főröket keresünk. Két hetente 
fizetés, nettó 2200 euró/hó. 
Metal-Work Quality Kft. 06-
70/387-9084
Gödöllői partnercégünkhöz ke-
resünk hosszútávú munkára la-
katosokat, hegesztőket 1.600-
1.800 Ft-os órabérrel, 3 hónap 
után külön bónuszrendszerrel. 
Szállás, utazás biztosított. job-
godolloallas@gmail.com, 06-
70/908-7935 (NexComCenter)
Személyszállítással foglalko-
zó cégünk, az R-Busz Travel 
2000-H Kft, D kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező sofő-
röket, valamint autószerelőt, 
villamossági szakembert, és 
karosszéria lakatost keres, 
Pest, Heves és Nógrád me-
gyéből.Versenyképes fizetés, 
céges mobiltelefon használat. 
Jelentkezés az alábbi telefon-
számon: 06303008478, email: 
rbusztravel@invitel.hu /2/1/
Hosszú távú munkát keresel 
helyben? Olyan állást, ahol önál-
lóan végzed a munkád és a telje-
sítményed is számít? Gyakorlat-
tal rendelkező kollégát keresünk 
Nemzeti Dohányboltba Nagy-
kátán. Küldd el fényképes ön-
életrajzod: allas.nagykata2000@
gmail.com. Tel.: 06-30/965-
7818. Palmyra Team Kft.

Jászárokszállási cég angolul 
beszélő irodai munkatársat 
keres. Tel.: 06-70/363-7305. 
Pumpi Trans Kft. /4/1/
Nemzetközi forgalomban részt-
vevő 3,5 t-ás össztömegű tgk-
ra sofőrt keresek. 06-70/363-
7305. Pumpi Trans Kft. /4/1/
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lá-
nyokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-
599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partner) /2/1/
Hatvani étterem ebéd kiszállítót 
keres B kat. jogosítvánnyal, vala-
mint konyhai kisegítőt. Érd.: 06-
20/944-0476. Forsail-One Kft.
Hatvani étterembe keresünk ön-
állóan dolgozni tudó szakácsot 
és felszolgálót keresünk. Érdek-
lődni a 06-30/350-2282-es tele-
fonszámon. Azzurro 60 Kft.
Fodrász és körmös munka-
társat keresünk jászberényi 
szépségszalonba. Alkalmazotti 
és alvállalkozói megoldás is le-
hetséges. Érdeklődni: Tel: 06-
30-610-54-35. Önéletrajzot a 
recikleoschusztekanita@gmail.
com címre várjuk. Kleopát-
ra2003 Kft. /3/1/
Jászárokszállási cég irodai 
munkatársat keres. 06-70/363-
7305. Pumpi Trans Kft /4/1/
Karosszéria lakatost, vagy jó 
kézügyességgel rendelkező 
betanítható szakmunkást kere-
sek jászberényi munkahelyre. 
Érd: 06/30-9537-611. H-Autó-
center Kft. /3/1/
Jászárokszállási pizzéria sza-
kácsot keres. 06 70-363-7305. 
Pumpi Trans Kft. /4/1/

SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Érd.: 06-70/200-
4568 /20/20/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást vállalok. Érd.: 06-
70/200-4568 /20/4/
Háztartási gépek szervíze-
lése, hűtő, fagyasztó, au-
tomata mosógép, mosoga-
tógép, mikrosütő javítása, 
klímák tisztítása. Érd.: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/4/
Nem dönthető fák kivágá-
sa, kertgondozás. Érd.: 06-
30/448-5708 /50/29/
Napelemes és napkollektoros 
rendszerek értékesítése, kivite-
lezése. Hőkamerás épület és 
gépészeti berendezések vizs-
gálata: hőveszteségek, hőhi-
dak és penészedési okok  fetá-
rása, fűtési, hűtési rendszerek 
rejtett hibáinak, szivárgásának 
és elektromos berendezések 
hibáinak feltárása. Érd.: 06-
70/200-4568 /20/4/
Fogjon össze szomszédjával! 
PB gázpalack csere 2 db 4.800 
Ft/db, 1 db 5.000 Ft/db. Tar-
gonca gáz cseréje a legjobb 
áron (telephelyre kiszállítva). 
Tel.: 06-70/364-5320 /5/3/
Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, 
hamónikaajtó, szúnyogháló 
javítás és nyílászárók, párká-
nyok beépítése is! Gurtni csere 
azonnal! Érd.: 06-30/573-3501 
/20/17/
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, me-
zőgazdasági épületek felújítá-
sát, festést, mázolást, minden-
nemű kőműves munkát vállalok 
számlaképesen. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/249-4793 /6/1/
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. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 
06-30/8899-673 /6/1/
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. 
Érdeklődni lehet: 06-70/420-
1461 /6/1/
Költöztetés, bútorszállítás, 
árufuvarozás (Hatvan). Tel.: 
+36-30/239-5433 /4/1/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak 
festését vállalom. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/330-4597 /6/1/

A Horizont Color Kft. festék osz-
tályára bolti eladói , illetve festék-
keverő munkakörbe munkatársa-
kat keres. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a Jászberény, Kos-
suth Lajos út 47. szám alatt sze-
mélyesen ( hétfőtől- péntekig 
7- 15 óra között ) vagy elektro-
nikusan az festek@horizontcolor.
hu e-mail címen lehet.

Redőny Doktor! Redőnyök javí-
tása, újak készítése, garanciával. 
Hétvégén is. 06-20/299-2233, 
06-70/287-7851

GÉPKEZELŐ, CSOMAGOLÓ 
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
GYÁLRA. Kb. nettó 150.000-
160.000 Ft/hó + cafetéria + havi 
bónusz. SZÁMOLNI-TUDÁS 
ÉS SZÁMÍTOGÉPES ISMERET 
SZÜKSÉGES! Munkarend: 12 
órás, 3 munkanapot (nappal-
éjszaka) 3 pihenőnap követ. 
Ingyenes dolgozói buszjárat: 
Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tápiószecső, Tápiószele. Jelent-
kezzen a: 06-30-338-2005, Job-
concept Kft. /3/1/

OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA 
tanítás! NYÁRON IS (Hat-
vanban)! PÓTVIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTÉS! - Középis-
kolások, általános iskolások, 
egyetemisták korrepetálása! 
- Érettségire, emelt szin-
tű érettségire felkészítés! 
- 8. osztályosok középiskolai 
felvételire való felkészítése! 
Matematika, Fizika egye-
temistáknak! Több mint 20 
év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érd.: 06-20/3318-
359 /10/4/
Matematika tanítás elemi és 
középiskolásoknak. Csoportos 
foglalkoztatást is vállalok. Tel.: 
06-70/701-3402

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

Veszélyes, magas fák kivá-
gását vállalom hétvégén is, 
számlaképesen. 06-20/214-
4398, www.fakivagasviktor.hu 
/3/1/
Tetőjavítást, új tetők készíté-
sét, lapostetők szigetelését, 
kémények javítását, faházak 
készítését, családi házak épí-
tését vállaljuk. Érdeklődni a 
következő telefonszámon le-
het: 06-70/305-7697 /6/1/
Tetőszerkezet építést, újjá-
építést, ács munkát vállalunk! 
SHM-Bau Kft. 06-30/448-5708 
/20/1/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
Telefonszám: 06-70/233-0673. 
/16/1/
Hálózati vízvezeték szerelése, 
szennyvíz bekötései, belső 
vízvezeték szerelései. Tel.: 06-
20/249-4793 /3/1/

Tv-készülékek javítása helyben, 
Mindig-Tv, antennaszerelés, vér-
nyomásmérők, Bioptron lámpák, 
masszázságyak javítása, villany-
szerelés, hétvégén is. Tel.: 06-
30/895-8467

MEGNYÍLT!
KISGÉP SZERVIZ

Jászberény,
Kossuth Lajos út

-volt tejüzem-

ROBBANÓMOTOROS 
KISGÉPEK

fűnyírók - láncfűrész
HÁZTARTÁSI GÉPEK
mosógép - centrifuga
KERTI SZIVATTYÚK 

JAVÍTÁSA
Rövid határidőre

ÚJ

PB GÁZ 4.300 Ft
Jászberény, Kossuth út 

- volt tejüzem-
AUTÓMOSÓ

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:

KOROKNAI-ÉPÍTŐ KFT.
Hatvan, Rákóczi út 116.

kínál kalodás fát,
tekézett és hasogatott 

tűzifát, borsodi
diószenet, briketteket.

Telefonszám:
06-20/518-5956

AA6232902

• Hosszú távú bejelentett munkalehetőség
• 100%-os utazási költségtérítés
• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-20/370-5412
velexi100@gmail.com

Cor-Tex Euro Kft.

��������������
keresünk gödöllői

munkahelyre
(állandó délelőttös műszakba)

autószerelő, gépszerelő szakmával
Nettó: 250.000-300.000 Ft/hó

Továbbá:
CO2�������������������������
(három műszakos munkarendbe)

ENERGIA-
TANÚSÍTÁS

EN-TAN Kft.
5100 Jászberény,

Rét u. 16/A.
T.: 06-20/3895-895

Hőkamerás vizsgálat.
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TÁRSKERESÉS
Jászberényi 68 éves, jó megjele-
nésű nő keres 65-75 éves, intelli-
gens, megbízható társat. Tel.: 06-
70/592-0365

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!

INGATLAN

BÉRLET
Jászberény városközponti fel-
újított kertes házba hölgy, vagy 
fiatal pár bérlőtársat keresek. 
Telefonszám: 06-70/264-5881 
/3/3/
Jászberény városközpontban 
2 szobás lakás kiadó. Érd.: 06-
57/412-891, 06-20/465-4220
3 szobás családi ház hosszú 
távra kiadó Hatvanban. Tel.: 
06-20/926-7772 /2/1/
Lőrinci Erőmű lakóparkban 2 
szobás, erkélyes, bebútorozott 
lakás kiadó. Tel.: 06-20/595-
5487
Újhatvanban berendezett szo-
ba és konyha, fürdőhasználat-
tal férfinak hosszú távra kiadó. 
Nyugdíjas előnyben. Tel.: 06-
20/384-3906
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ÁLLAT
Mangalica és durok hízók eladók. 
Érd.: 06-70/513-8298 /6/5/
Jászfelsőszentgyörgyön 160 
kg-os hízók eladók. Tel.: 06-
20/849-6930 /3/2/
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szál-
lítva 700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-
2382
Hízó eladó 100-150 kg-ig Jászá-
rokszálláson. Érd.: 06-30/9746-
384 /3/1/
Birka eladó Jászárokszálláson 
Érd: 06-30/9746-384 /3/1/
Fiatal anyadisznók vágásra el-
adók T: 06-30/834-9903 /3/1/

VEGYES

JÁRMŰ
Régi motorkerékpárokat, Velo-
rexet vásárolnék gyűjteményem-
be. 30/950-9170. /2/1/

Farmoson 250 nm üzlet akár 
munkásszállónak is átalakít-
ható! Iá: 17.000.000Ft Tel:06-
20/324-0420

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

06-20/248-0208, 06-30-7814-356
Kóbor állat befogása: 06-30/464-1380
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1 éves staff kan

3 éves pici testű
keverék kan

Fricska

10 hetes keverék 
szuka
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6-8 éves fajtatiszta 
németjuhász kan

H
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6 éves beagle
keverék kan, sérült
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1 éves pici testű 
ivartalanított 

szuka
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Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyatékot! 
Érd.: 06-30/9128-335 /11/1/
4630-as John Deere üzemképes 
állapotban, 3 tengelyes trailer 
hidraulikus felhajtóval (20 tonnát 
szállíthat), Weimar csipegetőkanál 
033-as eladó. Tel.: 06-20/9576-
118 /5/5/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Érd.: 06-20/359-
0849 /50/1/
Régiséget, gyűjteményt, órát, kar-
dot, régi pénzt, lócát, kaszlit, stb. 
vásárolok. Vámosgyörk, Dobó út 
16. Tel.: 06-30/3636-980 /6/5/

Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, ga-
rázsokkal eladó. Érdeklődni lehet: 
06-70/530-2489, 06-37/340-611 
/5/1/
Visznek legszebb utcájában 2900 
nm-es telken 95 nm-es, komfortos 
családi ház 4.000.000 Ft-ért eladó. 
Érdeklődni lehet: 06-30/498-3326 
/12/12/
Jászberény központjában 3 szo-
ba, összkomfortos családi ház kis 
udvarral eladó. Tel.: 06-20/593-
1123 /3/2/
Tápiószentmárton központi részén 
3 szobás, bútorozott, összkom-
fortos ház, kettő garázs, pince, 
melléképület, szőlős, gyümölcsfás 
kert, kistraktor munkaeszközökkel 
eladó. +36-70-431-6147 /2/1/
Felújítandó összközműves pa-
rasztház 675 nm telken eladó Hat-
van, Kinizsi u. 2. Tel.: 06-37/343-
206 /2/1/
Csány faluban eladó 17.983 nm 
telek. Rajta 1 db parasztház, 1 
db 3 szobás családi ház, 1 db 
csarnok, raktárak. Víz, gáz, villany 
bevezetve. Buszmegálló: 5 perc-
re. Ára: 13.900.000 Ft. Tel.: 06-
30/9915-046
Eladó Jászberényben, Szent Lász-
ló lakótelepen 74m2-es, II.emeleti 
gáz-cirkós lakás. Érd:70/634-
1836
Jászberényben jól megköze-
líthető helyen 200 m2 és 330 
m2-es raktárak hosszútávra 
kiadók. Érdeklődni lehet: 06-
30/3800-481
Hatvan határában 1500 nm gon-
dozott szőlő és 1500 nm gondo-
zott telek 400 Ft/nm és 300 Ft/nm 
áron eladó. Kisebb csere érdekel. 
Tel.: 06-20/384-3906 /3/1/
Budapesti lakást vásárolnék sür-
gősen saját részre, készpénzért 
azonnal! Magánszemély! 20/911-
1411.
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Eladó 7 db fejős tehén. Érdek-
lődni lehet: 06-20/535-1597 te-
lefonszámon. /3/1/

Eladó kerekes szemeteskuka, 
soros korcsolya, női kerékpár, 
biztonsági gyerekülés autóba, 
kerékpárra, bukósisak, rozsda-
mentes mosogatótálca, gyerek-
kerékpár, Opel 13-14”-es lemez-
felni gumival és 155/70/13-as 
nyári gumik. Érd.: 06-70/247-
0863 /50/26/
Eltartási szerződést kötnék idős 
hölggyel! Részletek személye-
sen. Tel.: 06-30/648-4642 /3/3/
Gázkészülékek eladók, gázka-
zán, gázkonvektor, gáztűzhely, 
Siesta. Tel.: 06-20/328-7304 
/6/2/
Tűzifa hasogatott, gurigás öm-
lesztve, kalodásan raktárról! 
Heti ajánlat: 1m3 nyár, fenyő 
11.000Ft/kaloda (27,5 Ft/kg)! Va-
lamint 8-10 fajta szén. Ficzek Tü-
zép Jászárokszállás. 06-70/702-
5259 (AA5963159) /7/1/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gé-
peket. 0670/624-5475 /3/1/
Ingyen elvihető szekrényt, il-
letve polcos szekrényt keresek 
Jászberényben. Tel.: 06-70/647-
3841 /3/1/
4 db-os szekrénysor, 1db hűtő, 
2db gurulós asztal, 1db előszo-
bafal, 2× 3-as hosszú szálú sző-
nyeg,  2db tv. Tel.: 06-30/402-
8550
220 kg-os hízó, 40 kg dió, Hetra 
380 V hegesztő, munkahengerek 
fahasítóhoz MTZ vezértömb, IFA 
3000-res KCR-rel eladó. Cseré-
be érdekel billenős pótkocsi, fék 
nélküli utánfutó. Tel.: 06-30/294-
4733
Tűzifa akció, cser, tölgy, bükk 
2.700 Ft/q (27 Ft/kg), akác 
3.000 Ft/q (30 Ft/kg). Tel.: 06-
30/617-5455, 06-20/514-2682 
(AA6209940) /4/1/
Eladó gyermekszoba szekrény-
sor és szőnyeg, jégkorcsolyák. 
Szobai ágyneműtartós sarokülő, 
konyhai sarokülő asztallal, mo-
sogató, centrifuga, felültöltős 
mosógép. Tel.: 06-30/986-8290
30 q tritikálé eladó Atkáron. Érd.: 
06-20/256-2684 /2/1/
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Jászberényi munkahelyre keresünk 
egy és két műszakos munkarendbe

 BeTaNíTOTT muNkÁSOkaT 
és OPeRÁTOROkaT.
Jelentkezni munkaidőben a 

06-70/60-86-252-es
 telefonszámon Adapt kft

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
Hétfő, Péntek: 8-13, 
Kedd, Csütörtök: 13-19
Telefon: 57/655-506Cirkon-koronák

és fogfehérítés.

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

Telefon:
06-20/533-6565,
06-20/314-4209

ELSZURKOSODOTT A KÉMÉNYE?
DRÁGÁNAK TALÁLJA A BÉLELÉST? VAN MEGOLDÁS!

Egyedi technológiával vállaljuk

kéményE GéPI TISZTÍTÁSÁT,
SZUROkmEnTESÍTéSéT!

Ne bízza otthona és szerettei biztonságát 
a véletlen szerencsére, forduljon bizalommal 

kéményseprő szakembereinkhez!

AGRIA CAmInO kft. • www.agriacamino.hu
06-36/782-212; 06-70/626-0866

agriacamino@gmail.com

KÖNNYŰ
hölgy és fér� munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 250-350 ezer

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 12 000 Ft/hó cafetéria

Céges busz:  
Nagykáta irányából. 

Jelentkezés: Humilitas Kft.:
06-70/610-03-12 

Email: munka@humilitas.hu

KArIKAgyűrűK -10 -15% 

www.KArIKAgyuruSZALON.HuCím: JÁSZBERÉNY, Palotási János út 15. (Buszpályaudvar) 
Tel.: (06-57) 404-840. Nyitva: H-P. 9-12.30, 14-17; Szo. 9-12.

TÖRTaRany 
FeLVÁSÁRLÁS

eZüST  ékszerek  -20%
aCéL    ékszerek -20%

aRaNy ékszerek  -10-15%

Régi megunt ékszereit új arany ékszer 
vásárlása esetén a vásárolt súlyig 

9.700 Ft/g áron az eredeti árba beszámítjuk!

Valentin napi Akció

aranycsere! 9.700 Ft/g

(Bejárat a Csoma utca felől.)

Késélezés
Jászberény, Szelei u. 22.

Ny.: h-p.: 8.30-17.00

Több mint 100 pár készleten!


