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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

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.

Keretek 

-50%
Lencse 

-20% 
Az akció részleteiről 

érdeklődjön az üzletben.

Amikor a stílus 
védelmet is jelent
ZEISS napszemüveglencsék

Kovács és Fia Optika
2760 Nagykáta, 
Vadász u. 1/a
Tel: 29/441-232

ZEISS 

Progressive 

lencse 

vásárlásakor ZEISS 

napszemüveg- 

lencsét adunk 

ajándékba*

*Az ajánlat pontos részleteiről érdeklődjön üzletünkben!
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LátásvizsgáLat 
és 

szaKtanácsadás

Amikor a stílus 
védelmet is jelent
ZEISS napszemüveglencsék

Kovács és Fia Optika
2760 Nagykáta, 
Vadász u. 1/a
Tel: 29/441-232

ZEISS 

Progressive 

lencse 

vásárlásakor ZEISS 

napszemüveg- 

lencsét adunk 

ajándékba*

*Az ajánlat pontos részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

78x64 mm.indd   1 2017. 05. 09.   7:58

kedvezménnyel

A KERT
Zöldség-gyümölcs

Kiváló minőség, széles választék!

    Nyitás: Február 22.
Jászberény, Szabadság utca 6.
            (Az  Áruháztól 100 m-re)

Februárban 3000 Ft feletti vásárlásnál

5% kedvezmény.

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

MEZŐgaZdaSági KiSgÉp  
aLKaTRÉSZboLT ÉS SZERviZ

Nyitva tartás: h.: 10-12, 13-17, k., sze., p.: 8-12, 13-17, cs., v.: zárva, szo.: 8-12.

* FŰRÉSZEK * RoTáCiÓS KapáK  
*  pERMETEZŐgÉpEK   FŰNYÍRÓK * FŰKaSZáK  

aLKaTRÉSZEK bESZERZÉSE ÉS JavÍTáSa

Jászberény, Toldi u. 4. Tel.: 57/413-060, 06-30/264-6936. 

2 ütemű motorolajok 1500 Ft/l-től
gyújtógyertyák 750 Ft/db -tól, 
Láncvezetők 3000 Ft/l -től,
Láncreszelő 600 Ft/db
Láncélezés, javítás.

/megvárható/

Jászberényi
RUHAÜZLETBE

ELADÓT felveszünk.
Tel:06-57/402-107

A Lantos Kft.
Jászberénybe keres felvételre:

Hegesztőt 
és LAKAtost

karbantartó munkálatok 
elvégzésére.

telefon: 06-30/938-7297
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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
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

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

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

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.

RegisztRáLt Autóbontás 
teLJes KöRű ügyintézésseL,

bontásRA, FoRgALombóL  
vALó végLeges KivonásRA  
váRó AutóK beFogAdásA!

5100 Jászberény, szelei út 9407 hrsz. 
06-70/773-5112, 06-30/557-1543, 06-57/402-214 
e-mail: tuttibau@invitel.hu

Jászberényi cégünkhöz 
1 műszakos munkarendbe keresünk 

TARGONCÁS 
és BETANÍTOTT MUNKÁS 

kollégát. 
Az alábbi településekről 
bejárási lehetőséget biztosítunk:
Jászberény, Jászjákóhalma, Jásztelek,  
Alattyán, Tápiószele, Farmos.

Jelentkezés munkaidőben a következő
telefonszámon lehet: 06-70/608-6252

Elvárások:
- elhivatottság
- szakmunkás iskolai végzettség
- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
-	két	műszak	vállalása

Amit kínálunk:
- kimagasló bérezés
- béren kívüli juttatás: meleg étkezés, készpénz  
  cafeteria, Edenred utalvány
- kulturált munkakörülmény
-	fiatal,	dinamikus	csapat
- hosszútávú, stabil munkahely biztosítása

Jelentkezni lehet az
allas@horvathrudolf.hu e-mail címen.

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 

munkatársakat keres a következő munkakörre: 
(3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) 

takarítónő

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

Az Alföld Autóház Kft. 
munkatársakat keres 
az alábbi pozíciókra:  

éRtéKesítési 
Asszisztens 
- Recepciós

Feltétel: középfokú vég-
zettség, B.kat jogosítvány, 
számítógépes ismeretek

munKAFeLvevő,-
szeRvizAsszisztens  
beosztásban munkatársat.
Feltétel: B kat. jogosítvány, 

számítógépes ismeretek, 
autóval kapcsolatos 

végzettség.
Pályakezdők jelentkezését 

is várjuk.
Fényképes önéletrajzokat

az alábbi e-mail címre 
küldhetik:

farkasgy@
alfold-autohaz.hu

HATVANI 
TELEPHELYRE

KERES

ÉRVÉNYES OKMÁNYOKKAL 
VAGYONŐRÖKET.

Munkaidő 24 óra,  
beosztás 24/48. 
Versenyképes 

jövedelem, valamint 
cafeteria és munkába 

járás biztosított. 

Jelentkezni a  
06-20/347-8476-os  
számon lehetséges

Adapt Kft.

2000-es évjáratú 
Suzuki Swift Sedan 

1.3 gLX eladó.
Tel: 06-37 / 737 -315
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ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

SZERELÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓT KERESÜNK 
Csatlakozz a világ egyik vezető egészségügyi vállalataként ismert B. Braunhoz. Gyöngyösi gyárunkba 
keresünk három műszakos munkarendben dolgozó, orvosi eszközöket gyártó munkatársakat.

A 4. hónaptól elérhető havi bruttó bér: 368 496 Ft + 15 747 Ft SZÉP-kártya

Jelentkezzen önéletrajzával az alábbi címen:
B. Braun Medical Kft., 3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 2-4. vagy e-mailben: allasgyongyos.hu@bbraun.com.  
További információ: 06 37 510 537

B. Braun Medical Kft. | Tel.: 06 37 510 537

Kezdő bér: bruttó 1315 Ft/óra

Negyedik teljes hónaptól: bruttó 1351 Ft/óra

Elérhető havi jelenléti bónusz: bruttó 42 500 Ft

SZÉP-kártya: bruttó 15 747 Ft

Kollektív Szerződésben szabályozott egyéb juttatások  
(pl. kulturális, szociális stb.)

Munkaviszony tartamától függően elérhető egyéb 
juttatások (munkatárs-ajánlási és hűségbónusz,  
valamint törzsgárdajuttatás)
Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű  
munkaszerződés saját állományban
Nem ledolgozandó, 40 perces fizetett szünet műszakonként
Ingyenes buszjárat a lakóhelyről

(2 szombati túlóraműszakkal)

A Maurice Ward Group Kft 
Jászfényszarun működő raktárába keresünk 

TagoNCavEZETŐKET 
teljes-, és részmunkaidős határozatlan idejű  szerződéssel.

Elvárások:
• 2 műszakos munkarend vállalása
• érvényes targoncavezetői engedély és OKJ-s bizonyítvány
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Amit kínálunk : 
• alapbér + bónusz
• utazási kötségtérítés
• hosszútávú munkalehetőség

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjük,
küldje el fényképes önéletrajzát a 

zoltan.kiss@mauriceward.com e-mail címre.

Logo Manual

1. Primary Colors

Basic color scheme consist two colors - green and blue.

Green
R-G-B 0-169-120
# 00A978
C-M-Y-K 91-2-72-0

Blue
R-G-B 28-63-148
# 1C3F94
C-M-Y-K 100-88-0-5

2. Basic Font

Basic font is CENTURY OLD STYLE STD.
Other variations are not allowed

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

20-30-50-ig

Az akció csak a készleten lévő 
termékekre vonatkozik!

Akciónk 2019. február 14 - feb. 23-ig ill. a készlet erejéig tart. 
A képek csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Változás jogát fenntartjuk!

KÉSZLETSÖPRÉS
Fa svédpadló,  Fa szalagparketta,  Furnérozott fapadló

Laminált palló,     Vinyl padló,     Pvc padló

 Laminált padló

1890Ft/m2-től

2590Ft/m2-től

-30%

-50%

8 mm   2690 Ft/m2

10 mm   5180 Ft/m2

Darabszőnyeg kiárusítás

(a rendőrség előtt, 
a toronyház mellett)

-50%KaRNiS
Kövessen minket a                      -on! www.facebook.com/domexszonyeg

Padlószőnyeg
3-4 méter széles   

         Színes 
futószőnyegek

999
Ft/m2-től

1990
Ft/m2-től

Gyöngyös T.: 37/313-606

Róbert K. út 21. 

            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

Masszázs a háznál!
/Férfi masszőr/ hatvan, és Jászberény területén
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Villanyszerelő cég 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

 - villamos projektvezető
 - villanyszerelő
 - villamos karbantartó
 - villamos kereskedésbe, villamos  
   szaktudással rendelkező eladó
 Követelmény: szakirányú végzettség
 Előny: szakmai tapasztalat

Jelentkezni lehet a 
daniella.jozsa@centervill.net 

e-mail címen  
fényképes szakmai önéletrajzzal

Centervill kft.

3.500 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!

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel

Operátor, gépkezelő munkatársat.

A munkaerő-felvétel és a próbaidő alatti foglalkoztatás munkaerő-közvetítő cégen keresztül 
történik, ezt követően a betanult operátor a Modine saját dolgozói állományába kerül átvételre.

Feladatok:
•	 Termékegységek	összeállítása	a	munkautasítások	alapján
•	 Gépek	kezelése,	műszaki	felügyelete,	termelés	dokumentálása

Elvárások:
•	 8	általános	iskolai	végzettség
•	 Több	műszakos	munkarend	vállalása
•	 Minőségközpontú,	fegyelmezett,	precíz	munkavégzés
•	 Megbízható	személyiség

Előnyt jelent:
•	 Termelő	vállalatnál	szerzett	munkatapasztalat

Amit kínálunk:
•	 Versenyképes	kereseti	lehetőség	
•	 Széles	körű	juttatások
•	 Céges	buszjárat	Gyöngyösről
•	 Stabil	munkahely,	nemzetközi	nagyvállalati	háttérrel
•	 Folyamatos	szakmai	fejlődés	lehetősége

Ha szívesen csatlakozna a Modine Hungária csapatához, várjuk szakmai önéletrajzát az 
alábbi e-mail címre: b.farkas@eu.modine.com

KérjüK jElEntKEzésKOr pOntOsAn jElöljE mEG A mEGpályázni Kívánt 
pOzíciót!

A Modine piacvezető autóipari beszállítóként,  világszerte a legtekintélyesebb szakértőnek számít 
a	 hőcserélő	 technikában.	 A	 céget	 1916-ban	 Racine-ban	 (USA)	 hozták	 létre,	 az	 alapítás	 egy	
egyedülálló sikertörténet kezdete volt. A konszern világszerte 10.000 munkavállalóval áll  a vevői 
rendelkezésére	első	osztályú,	csúcstermékek	gyártásával	és	nemzetközi	ügyfélszolgálattal.	
Magyarországi	 gyárunk	1991-óta	 sikeresen	üzemel	Mezőkövesden,	 2008-ban	pedig	 az	európai	
gyártókapacitás	bővítésével	zöldmezős	beruházásként	újabb	termelő	egység	indult	Gyöngyösön.

Részletek:
www.

peresto.hu

Horgászok figyelem!
Kivételes lehetőség! 

Nem kell a csekkbefizetéssel bajlódnia!
A horgász kártya díja kifizethető megrendeléskor,  

így horgász kártyát és az állami jegyet 
egyidőben kiválthatja nálunk.

Már váltható a 
Zagyva és Tarna engedély is.

Jászárokszállás, Zöld Kilenc Söröző 
hétfő, szerda 15-18-ig, szombat 9-11 óráig

Jászberényben is igényelhető a 
Hamm állateledel és Horgász centrumban Dózsa Gy. út 33 

(Jóbarát szálláshellyel szemben)

Bővebb információ: 
06 30/ 2873 776
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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,  

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

A jelentkezéseket 
a következő e-mail címre várjuk:

allas@carrier.utc.com
Kontakt: +36-70/510-4155

Beszerző
Feladatok:
• Termelési anyagok határidőre történő beszerzése külföldi  
 és belföldi beszállítóktól
• Folyamatos és önálló kapcsolattartás a beszállítókkal,  
 az igénylő területekkel, illetve a társosztályokkal
• A raktárkészlet alacsony szinten tartása, elfekvő készletek  
 csökkentése/megelőzése
• Napi alapanyag lehívások lebonyolítása, nyomonkövetése
• A JDE és SAP rendszerben levő adatok, dokumentációk  
 karbantartása
• A műszaki változások követése
• Aktív részvétel az osztály ACE célkitűzéseinek  
 elérése érdekében
Elvárások:
• Legalább középfokú végzettség 
• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
• MS Office felhasználói szinten való alkalmazása
• Képesség a folyamatok gyors átlátására
• Pontos, precíz munkavégzés, proaktív gondolkodásmód
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
Előny:
• SAP ismeret
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Egyetemi/Főiskolai végzettség

 A Carrier CR Magyarország Kft. 
jászárokszállási gyárához 

a következő munkatársakat keressük:

Villamos mérnök a kísérleti laborba
Feladatok:
• Prototípusok előkészítése, a gyártott termékek továbbfejlesztése, 
 előkészítése a klímakamrában történő vizsgálatokhoz
• Tervezési és összeszerelési feladatok a mindenkori munkabiztonsági  
 előírások, vevői elvárások figyelembevételével
• Aktív részvétel a készülékek tesztelése és a teszteredmények  
 kiértékelése során
• Az hűtőkészülékek elektromos alkatrészeinek megtervezése
• A meglévő készülékek átalakítása a piaci igények szerint
• A készülékek jóváhagyatása
Feltételek:
• Villamosmérnöki végzettség
• Összeszerelésben és méréstechnikában szerzett tapasztalat
• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
• Analitikus gondolkodás
• Precizitás
• Konfliktuskezelő képesség
• Jó kommunikációs képesség
• Hűtéstechnikai ismeret, a SOLID EDGE software  
 használatának ismerete előnyt jelent.

FiaTal dinaMikus csapaT, korszerű géppark, 
csoporTos és egyéni szakMai képzések 

TáMogaTása! dolgozz VelÜnk!

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

Battyányi és Társa
férfi Ruházat

Hatvan,  
Horváth M. út 15.

(volt Outlettel (CBA) szemben)

-40%
TÉLI VÁSÁR Feb. 12 - 28-ig!

kedvezménnyel 
kaphatók.

Dzsekik, pulóverek, 
ingek, nadrágok, 

női-férfi cipők, nyakkendők

MEGHIBÁSODOTT A GÁZKÉSZÜLÉKE? VAGY CSAK FONTOSNAK
TARTJA OTTHONA ÉS SZERETTEI BIZTONSÁGÁT?

NINCS GÁZ, VAN MEGOLDÁS!
Több éves szakmai tapasztalattal, rövid határidővel vállaljuk

GÁZKAZÁNOK, VÍZMELEGÍTŐK, KONVEKTOROK
JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT!

Ne bízza otthona és szerettei biztonságát 
a véletlen szerencsére, 

forduljon bizalommal szakembereinkhez!

AGRIA CAMINO Kft. • www.agriacamino.hu
06-36/782-212; 06-70/626-0866 • agriacamino@gmail.com
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. 
Alap ásás, tereprendezés A-Z-
ig! SHM-Bau Kft. 06-70/604-
0582 /20/5/
A Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház felvételre keres vezető 
informatikus munkakörbe mun-
kavállalót. Elvárás minimum 3 
év szakmai tapasztalat, előny 
egészségügyi területen szerzett 
szakmai ismeret. Érdeklődni 
Farkas József gazdasági igaz-
gatónál személyesen, Jászbe-
rény, Szelei út 2., illetve telefo-
non az 57/500-200 (225 mellék) 
telefonszámon lehet /3/3/

Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partners) /2/2/
Szórópisztolyos festésben 
jártas munkatársat keresünk 
hosszútávra, kiemelt bérezés-
sel! Bejárást biztosítunk! Jász-
Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 0670-
611-5133 /4/2/
Az M3-as autópálya 51-es km-
nél a Hatvan kerekharaszti olda-
lon lévő Sztráda Grill Étterembe 
éjszakai pultost és konyhai kise-
gítőt keresünk kiemelt fi zetéssel. 
Szőke Gábor Bt. Tel.: 06-20/584-
9985 /3/3/

Nehézgépkezelőt és teherau-
tó sofőrt keresünk Hatvan és 
környékéről. Tel.: 06-30/538-
2955. Farkas István e.v. /4/3/
A Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház élelmezésvezető mun-
kakörbe felvételre keres mun-
kavállalót, főiskolai szakirányú 
dietetikusi végzettséggel, előny 
egészségügyi területen szerzett 
szakmai tapasztalat. Érdeklődni 
Farkas József gazdasági igazga-
tónál személyesen, Jászberény, 
Szelei út 2., illetve telefonon az 
57/500-200 (225 mellék) telefon-
számon lehet. /3/3/
Jászárokszállási telephelyre laka-
tos, CO2 hegesztő munkatársat 
keresünk hosszútávra, kiemelt 
bérezéssel! Nagykáta és Gyön-
gyös környékéről bejárást bizto-
sítunk! Jász-Pótkocsigyártó Kft. 
Tel.: 0670-611-5133 /4/2/
Festők fi gyelem!!! Szórópisztolyos 
festéshez keresünk munkatársat! 
Kezdők jelentkezését is várjuk, 
betanulási lehetőség! Kiemelt 
bérezés és hosszútávú munkale-
hetőség! Jász-Pótkocsigyártó Kft 
Tel.: 0670-600-9113 /4/2/
Hatvan térség, 21-es vonalán, 
Budapesten parkfenntartásra 3-
12 hóra 3 fő női-férfi  munkaerőt 
keresek. Lehet nyugdíjas is! 06-
30/617-1580. (Zöld Terület Ke-
zelő Centrum Kft.) /3/3/
Kútfúráshoz munkatársat ke-
resek Hatvanban. Kiemelke-
dően magas fi zetés. Mezey 
György e.v. 06-30/3352-778 
/2/1/
Ha unod a jelenlegi munkád és 
vannak építőipari ismereteid, ak-
kor ne habozz jelentkezni a moz-
gékony MUNKA ELŐKÉSZÍTÉSI 
ÁLLÁST kínáló Neps Bt-hez. 10 
éve karbantartási és felújítási 
munkát látunk el ipari és multina-
cionális környezetben. Hatékony 
munkavégzésünk fenntartása 
miatt keressük új munkatársun-
kat. Ha kíváncsivá tettünk, küldd 
el eddigi sikereidet, korábbi 
munkáid bemutatását és amire 
büszke vagy egy jelentkezés for-
májában. Neps Bt. E-mail cím: 
neps@neps.hu /3/2/
Gyakorlattal rendelkező, szakkép-
zett eladót felveszünk. Nyugdíjas 
is lehet. Jelentkezni személyesen: 
3000 Hatvan, Mészáros L. u. 16. 
Sütőüzem boltja. Zombori-60 Sü-
tőipari Kft. /2/2/

Székesfehérvári ruhaválogató 
üzembe egy műszakos munka-
rendben betanított munkásokat 
keresünk! A munkaidő H-P-ig 8-17 
óráig tart! Szállást biztosítunk! Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal 
a textradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.) /4/1/
KOORDINÁTOR kollégát kere-
sünk Petőfi bánya vagy annak 
vonzáskörzetéből az alábbi felté-
telekkel: érettségi bizonyítvány, B 
kategóriás jogosítvány, rugalmas 
hozzáállás. Jelentkezni a követke-
ző telefonszámon lehet: 20/363-
7600. Napsugár Nap.Szöv.
Gyengeáram és erősáram háló-
zatának nyomvonal kiépítésére 
munkatársat keresek. Szakirányú 
végzettség nem szükséges. Érd.: 
70/608-2928. Lud System Kft. 
/3/1/
Nemzetközi forgalomban részt-
vevő 3,5 t-ás össztömegű tgk-ra 
sofőrt keresek. Pumpi Trans Kft. 
T.: 06 70-363-7305 /2/1/
Tehergépkocsi vezetőt kere-
sek 12T tehergépkocsira „C” 
kategória+GKI (ha nincs, megcsi-
náljuk) hosszú távú nemzetközi 
munkára. Gábriel Transz Kft. Tel.: 
06-20/287-8203
Autóbuszvezetőt keresünk Já-
szárokszállásról, Jászapátiról, 
Jászberényből menetrendszerinti, 
szerződéses járat végzésére. Fel-
tétel: D kat., GKI, PÁV II. Panorá-
ma Tourist Kft. Tel.: 06-20/218-
3666 /3/1/
Jászárokszállási cég angolul be-
szélő irodai munkatársat keres.
Pumpi Trans Kft. 06 70-363-7305 
/2/1/
Jászárokszállásra pizza futárt ke-
resünk. Pumpi Trans Kft. 06 70-
363-7305 /2/1/
Jászárokszállási pizzéria szaká-
csot keres. Pumpi Trans Kft. 06 
70-363-7305 /2/1/
Villanyszerelő munkatársat ke-
resünk Siófokra. Bér: 11-13.000 
Ft/nap. Szállás biztosított. info@
karaszvill.hu. Kárász-Vill Kft. /2/1/
1 fő segédmunkást keresek. 
Feladatkör: árokásás, faültetés, 
stb. Andaga Group Kft. Tel.: 06-
70/532-7378 /3/1/
1 fő AWI hegesztőt keresek, kony-
habútorok gyártására. Andaga 
Group Kft. Tel.: 06-70/532-7378 
/3/1/

SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Érd.: 06-70/200-
4568 /20/4/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást vállalok. Érd.: 06-
70/200-4568 /20/8/
Háztartási gépek szervíze-
lése, hűtő, fagyasztó, au-
tomata mosógép, mosoga-
tógép, mikrosütő javítása, 
klímák tisztítása. Érd.: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/8/

Hatvan, Szent Mihály út 1. sz. 
alatt lévő Retro borozó-söröző-
presszóba női pultost keresek. 
Nyugdíjas sem akadály. Gyakor-
lat szükséges. Érd.: 06-30/228-
5629, 06-70/3294-235. Vasas 
Roland e.v. /2/2/

Kecskemét környéki fémipa-
ri nagyvállalathoz keresünk 
betanított dolgozót, valamint: 
végzettség nélküli, gyakorlattal 
rendelkező hegesztőt, lakatost, 
CNC gépkezelőt, lézergépke-
zelőt, présgépkezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezéssel. 
Szállást, utazást biztosítunk. 
Érdeklődni 8-16 óra között: 06-
70/940-25-62 -JOBmotive Kft.-

V

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!

CSŐKAMERÁZÁS
Fülöp Róbert

06-70/363-5887, 06-20/942-9601
Hétvégén is hívható!

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 /20/8/
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 
/20/2/
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, mező-
gazdasági épületek felújítását, 
festést, mázolást, mindenne-
mű kőműves munkát vállalok 
számlaképesen. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/249-4793 /8/4/
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 /8/4/
Kártyajóslás, átoklevétel, 
szerelmi-, pénz- és siker-
mágia, spirituális tanácsadás 
és oktatás. Érdeklődni lehet: 
06-20/446-0288 /2/2/
Tetőszerkezet építést, újjá-
építést, ács munkát vállalunk! 
SHM-Bau Kft. 06-30/448-5708 
/20/5/
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 /8/4/
Igazolványkép pár perc 
alatt. Portfóliók, erotikus so-
rozatok, gyermek képek, csa-
ládi fotók, régi képek felújítá-
sa. Minden, ami fotó. Szerény 
árak, magas minőség. Hatvan, 
Táncsics Mihály u. 19/a. Csak 
bejelentkezésre: 06-20/340-
2096. www.vendrei.hu. E-
mail: vendreie@t-online.hu
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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 /10/8/
Matematika tanítás elemi és 
középiskolásoknak. Csoportos 
foglalkoztatást is vállalok. Tel.: 
06-70/701-3402

A Horizont Color Kft. villamos-
sági osztályára bolti eladói 
munkakörbe férfi  munkatársat 
keres. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a Jászberény, Kos-
suth Lajos út 48-50. szám alatt 
személyesen (hétfőtől-péntekig 
7-15 óra között) vagy elektroni-
kusan a vbolt@horizontcolor.hu 
e-mail címen lehet.

Cégünk villanyszerelőket keres. 
Munkavégzés: Budapest. Szál-
lás, utaztatás biztosított. Kima-
gasló bérezés+bónuszok. Decar 
Trade Kft. 06-70/434-7128 /9/2/

Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-20/330-4597 /8/4/
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 /8/4/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
Telefonszám: 06-70/233-0673. 
/16/5/
Életvezetési- és házassági 
tanácsadás, párkapcsolati 
konfl iktus kezelés. Tel.: 06-
20/446-0288 /2/2/
Hálózati vízvezeték szerelése, 
szennyvíz bekötései, belső 
vízvezeték szerelései. Tel.: 06-
20/249-4793 /5/4/
Veszélyes, magas fák kivá-
gását vállalom hétvégén is, 
számlaképesen. 06-20/214-
4398, www.fakivagasviktor.hu 
/4/2/
ÚJÉVI szerencsejóslatok! Mes-
terjós megmondja, mit tartogat 
számodra 2019. Gyógyító-tisz-
tító energiák. 06/70-434-2178.
18 év tapasztalattal vál-
lalok kőműves munkát: 
lapostető, vizes falak szi-
getelése, vegyi injektálás, 
ács munka, belső festés, 
laminált parkettázás, tér-
kövezés, burkolás, nyílás-
zárók cseréje. Helyszíni 
árajánlat. Tel.: 06-70/255-
4232 /6/1/

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:
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A P. Dussmann Kft.
hatvani üzem konyhájára 

KERES

konyhai kisegítőket 
és

eladó pultost.
Versenyképes bérezés, 

étkezés és bejárás 
biztosítása.

Jelentkezés a
06-30-553-1833-as

telefonszámon

APRÓHIRDETÉS
AKCIÓ!

15 szóig 700 Ft/db
Az akció márc. 7-ig tart!Jászberény, Gyöngyösi út 25.

Tel.: 57/500-990, E-mail: jaszsagi@szuperinfo.hu
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A multinacionális Fortaco Csoport több mint 60 éves múlttal rendelkező 
jászberényi gyárába a folyamatos volumennövekedés miatt 

ÉRTÉKESÍTÉSI MÉRNÖK 
munkatársat keresünk. 

A FORTACO Európa vezető 
márka független mérnöki és 
gyártó partnereként kínálja 

szolgáltatásait a 
nehézgépgyártás, a 

hajógyártás és az energia ipar 
piacán. Gyártunk kabinokat, 

acélszerkezeteket, 
foglalkozunk jármű 

összeszereléssel magas 
technológiai színvonalon. 
Öt kelet-európai és három 

finnországi telephellyel 
támogatjuk globális vevőinket 

A cégcsoport 2.400 
munkavállalót foglalkoztat 
Európában, a jászberényi 
gyáregységben 460 főnek 

biztosítunk stabil 
megélhetést. 

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett 

és megmunkált 
acélszerkezeteket a több mint 
60 éves múltra visszatekintő 

jászberényi 
üzemegységünkben. 

Látogasson el honlapunkra! 

 

www fortacogroup com 

Tisztelet 

Egyszerűség 

Gyorsaság 
Feladatok: 

• Beérkező ajánlatkérések iktatása, feldolgozása, 

• Műszaki, minőségi követelmények áttekintése és 
egyeztetése a vevővel, 

• Anyag- és technológiai idő szükségletének meghatározása, 

• Kapcsolattartás a társosztályokkal, 

• Szükséges adminisztráció elvégzése. 

 
Elvárások: 

• Felsőfokú vagy középfokú gépgyártástechnológiai műszaki 
végzettség, 

• Acélszerkezet gyártásban szerzett tapasztalat: felsőfokúnál min 2 
év, középfokúnál min. 5 év, 

• Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség, 

• Középfokú angol nyelvtudás (német előnyt jelent), 

• Microsoft software, AutoCAD ismerete (3D előnyt jelent). 

 
Amit kínálunk: 

• Versenyképes jövedelem, 

• Cafeteria, 

• Bónusz juttatások, 

• Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség. 

 
Kapcsolat: 
FORTACO Zrt. 

5100 Jászberény, Sportpálya utca 1. 

Tel. +36 57 815 000 

allas@fortacogroup.com  

Tisztelet
Egyszerűség
Gyorsaság

 

ADATVÉDELEM
Önéletrajzának továbbításával hozzájárul, hogy a toborzási folyamat lezárásáig 
jogos érdekéből fakadóan kezeljük azt, majd töröljük. Adatkezelési szabályzatunkat 
megtekintheti cégünk honlapján vagy cégünk HR osztályán.

A FORTACO Európa vezető 
márka független mérnöki 

és gyártó partnereként 
kínálja szolgáltatásait a 

nehézgépgyártás, a hajógyártás 
és az energia ipar piacán. 

Gyártunk kabinokat, acélszer-
kezeteket, foglalkozunk jármű 

összeszereléssel magas 
technológiai színvonalon. 

Öt kelet-európai és három finn-
országi telephellyel támogatjuk 

globális vevőinket.

A cégcsoport 2.400 munkavál-
lalót foglalkoztat Európában, 
a jászberényi gyáregységben 
460 főnek biztosítunk stabil 

megélhetést.

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett és 
megmunkált acélszerkezeteket 

a több mint 60 éves múltra 
visszatekintő jászberényi 

üzemegységünkben.
Látogasson el honlapunkra!

www.fortacogroup.com

Feladatok:
	 •	A	gép	folyamatos	működésének	biztosítása,műszakonkénti	 
	 	 karbantartása
				•	Részvétel	a	munkadarab	gyártási	folyamatában
				•	Információ	nyújtása	a	termelési	terv	szerint	következő	munka- 
	 	 darabok	időben	történő	elkészítése,	 
	 	 szerszám	bemérése	és	egyéb	feltételek	megteremtése	érdekében
				•	Gyártósor	vezetők	és	támogató	területek	informálása	bármi- 
	 	 lyen	felmerülő	problémáról

Elvárások:
				•	Legalább	1	éves	szakirányú	területen	szerzett	tapasztalat	 
	 	 (horizont,	CNC	horizont)
				•	Egyedi	gyártásban	szerzett	tapasztalat
				•	Hegesztett	szerkezetek	megmunkálásában	szerzett	tapasztalat
				•	Minimum	alapfokú	műszaki	végzettség
				•	Darukötözői	tanfolyam

Előnyt jelent:
	 •	Darukezelői	jogosítvány
					•	Targoncavezetői	jogosítvány

Amit kínálunk:
	 •	Versenyképes	jövedelem,
	 •	Cafeteria,
	 •	Bónusz	juttatások, 
	 •	Saját	állományban	történő,	bejelentett,	hosszú	távú	foglalkoztatás.

HORIZONT GÉPKEZELŐ
munkatársat	keresünk.

A	multinacionális	Fortaco	Csoport	több	mint	60	éves	múlttal	rendel-
kező	jászberényi	gyárába	a	folyamatos	volumennövekedés	miatt

Kapcsolat:
Fortaco	Zrt.			5100	Jászberény,	Sportpálya	utca	1.
Tel.	+36	57	815	184
allas@fortacogroup.com

INGATLAN BÉRLET
10m2-es iroda kiadó Jász-
berényben, a Börtönudvar-
ban. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: 
06-70/933-7891 /3/3/
94 m2-es ingatlan kiadó Jász-
berény központjában a busz-
pályaudvarnál irodának, ren-
delőnek, üzletnek vagy lakás-
nak. Kialakítás előtti állapot-
ban megtekinthető. Elérhető-
ség: 30/335-3347 /3/3/
Jászberény központjában, a 
Dózsa Gy. úton garázs kiadó. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: +36-30/338-
7177 /3/3/
Újhatvanban berendezett szo-
ba konyha és fürdő használat-
tal férfinak hosszú távra kiadó. 
Nyugdíjasok előnyben. Érdek-
lődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-20/384-3906 
/2/2/
Jászberényben 300 m2-es üz-
lethelyiség, főútvonal mellett, 
jó parkolási lehetőséggel hosz-
szútávra kiadó. Érdeklődni le-
het a következő telefonszá-
mon: 06-20/7458-933 /3/1/
Jászberényben 220 m2-es rak-
tárhelyiség, felerészben köz-
ponti fűtéssel ellátott, külön 
udvar résszel, hosszútávra ki-
adó. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: 06-
20/7458-933 /3/1/A Dunamag Kft. termelő part-

nereket (őstermelőket) keres fó-
lia alatti paprikamag termesztés-
re, májusi ültetéssel. Ha érdekli 
Önt a lehetőség, kérjük adja meg 
a telefonszámát, hogy egyeztetni 
tudjunk a részletekről. Jelentkez-
ni lehet e-mailben: dunamagkft@
freemail.hu vagy telefonon: Turza 
Pál +36 30 567 8545 /4/2/

ÁLLAT
Hús jellegű hízók és süldő eladó. 
Tel.: 06-30/439-0881 /6/4/
3 db vemhes Merino egy Cigája 
kos eladó. Borjú csere érdekel. 
06-20/2454-706 /3/3/
Hízó eladó 100-150 kg-ig 
Jászárokszálláson. 06-30/9746-
384 /3/2/
Birka eladó Jászárokszálláson. 
Érd: 06-30/9746-384 /3/2/

VEGYES JÁRMŰ
Eladó Dacia Logan Pickup, 
39.000 km, megkímélt, benzin-
gáz. Tel.: 06-30/9279-970 /3/3/
Gyűjtemény bővítésének cél-
jából vásárolnék megkímélt ál-
lapotú keleti típusú járműve-
ket: Trabant, Wartburg, Barkas, 
Lada, stb..: 70/202-0540, palya.
adrian@gmail.com

Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyatékot! 
Érd.: 06-30/9128-335 /11/5/
Jászárokszállási telephely-
ről egész évben kapható kony-
hakészre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Érd.: 06-20/359-
0849 /50/5/
Eladó kerekes szemetesku-
ka, soros korcsolya, női kerék-
pár, biztonsági gyerekülés autó-
ba, kerékpárra, bukósisak, rozs-
damentes mosogatótálca, gye-
rekkerékpár, Opel 13-14”-es 
lemezfelni gumival és 205/55/16-
os téli gumik. Érdeklődni lehet: 
06-70/247-0863 /50/29/
Gázkészülékek eladók, gázkazán, 
gázkonvektor, gáztűzhely, Siesta. 
Tel.: 06-20/328-7304 /6/6/
Kalodás nyárfa hulladék eladó. 
Tel.: 06-30/439-0881 /6/4/
Tűzifa hasogatott, gurigás öm-
lesztve, kalodásan raktárról! 
Heti ajánlat: 1m3 nyár, fenyő 
11.000Ft/kaloda (27,5 Ft/kg)! 
Valamint 8-10 fajta szén. Ficzek 
Tüzép Jászárokszállás. 06-
70/702-5259 (AA5963159) /7/5/
Vásárolok hagyatéki bútorokat, 
gyalupadot, ablakspalettát, nagy 
asztalokat, dunnapárnát. Tel: 06-
30/317-0726 /9/3/
Eladó 120 l villany bojler, Honda 
fűnyíró traktor, 50 db-os keltető-
gép, 100 kg-os piaci mérleg, 100 
l fagyasztóláda. Tel.: 06-30/9279-
970 /3/3/
Jászárokszálláson lucernamag, 
kukorica és körbálás lucerna el-
adó. Telefonszám: 06-30/252-
6091 /3/3/
Régi motorokat keresek! Sim-
son, Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-
20/572-5142 /4/2/
26, 28-as női kerékpárok, 100 li-
teres prés, szőlő daráló, üst házak 
üstökkel, fa mázsa, zsíros bödö-
nök, fa teknők, kukoricacső mor-
zsolók, GR-2036-os Husqvarna 
fűkasza, sövényvágók, kedvez-
ményes áron eladók. Telefon-
szám: 06-20/245-4706 /3/3/

Hatvanban kertes iker csalá-
di ház cirkófűtéssel, mellék-
épülettel, garázsokkal eladó. 
Érdeklődni lehet: 06-70/530-
2489, 06-37/340-611 /4/2/
Hatvan határában 1500 nm 
gondozott szőlő és 1500 nm 
gondozott telek olcsón eladó. 
Kisebb csere érdekel. Tel.: 06-
20/384-3906 /3/2/
Jászberényben, csendes kör-
nyezetben részben felújított pa-
rasztház (45 m2) 650 m2-es tel-
ken, azonnal beköltözhető ál-
lapotban eladó. 35 m2-es mel-
léképület és 15 m2-es pincével. 
Nem vizes! 9.990.000 Ft. Ér-
deklődni lehet a következő te-
lefonszámon: 06-30/249-8495
Tipp-topp 43 m2-es, nagyon 
megkímélt állapotban lévő II. 
emeleti lakás a Jászberény, 
Faiskola u. 1. sz. alatt eladó. 
Azonnal költözhető. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/506-1488 /3/1/
GYÜMÖLCSÖS és SZŐ-
LŐ (0,5 ha) kunyhóval, locso-
ló rendszerrel, árammal, ko-
moly szerszámokkal JÓ ÁLLA-
POTBAN ELADÓ Jászberény-
ben, Neszűr 12. dűlőben. Tel.: 
06-30/3074-605 /3/1/
Hatvan központjában, a Tiszti 
lakótelepen 55 m2-es, 2 szobás, 
1. emeleti lakás tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-20/9929-940

Eladó körbálás lucerna, széna, 
szalma, szemes kukorica, árpa, 
búza és köles Nagykátán. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-30/998-3681 /3/2/
Hagyatékfelvásárlás! Régi bú-
torok, dísztárgyak, festmény, 
agancs trófea, dunna, párna. Tel.: 
06-70/5300-553 /3/2/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gé-
peket. Telefonszám: 0670/624-
5475 /4/2/
Kiváló állapotú 28 csöves 2 arc-
barnítós szolárium, Hajdú centri-
fuga, 200 literes műanyag hordó, 
diófa ebédlőbútor (1900-as évek 
eleji) eladó Hatvanban. Tel.: 06-
20/560-1248 /2/1/
TZ-4K pótkocsi, 220 kg-os hízó, 
üstház, bogrács, 30 kg dió, mun-
kahengerek, olajszivattyúk, MTZ 
vezértömb, IFA 3000 KCR, kör-
mös kanál eladó. Cserébe bille-
nős pótkocsit beszámítok. Tel.: 
06-30/294-4733

Flippereket, régi játékgépet vásá-
rolok hibás, működésképtelen ál-
lapotban is. Szállítást megoldom! 
06-30/644-4486

Akciós farsangi jelmezek, kellé-
kek vására óriási választékban 
Szolnokon, Széchenyi lakótele-
pi piac mögött (Széchenyi krt. 
127.) Dávid Jelmez Szaküzlet-
ben! Nyitva: minden nap 9-18-ig. 
Telefon: 06/70/250-4218. /3/3/

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu 

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Gyöngyösön
február 16-án.

KIADÓ
ÜZLETHELYISÉG
Gyöngyösön,

a Dózsa György
utcában üzlet-

helyiség hosszú 
távra kiadó. 

Érdeklődni lehet
a következő

elérhetőségen:
cevat.rent@gmail.com

Régiséget, gyűjteményt, órát, 
kardot, régi pénzt, lócát, komó-
dot, stb. vásárolok. Vámosgyörk, 
Dobó út 16. Telefonszám: 06-
30/3636-980 /6/2/
Készpénzes könyvfelvásárlás. 
Tel.: 06-70/600-4828
Bababörze és Kincsesbánya lesz 
Hatvanban, az Ötösben márci-
us 10-én, vasárnap, 9-től délig 
(Hatvan, Szabadság út 13. tor-
naterem). Óriási választék, törpe 
árak! Mindenkit szeretettel várnak 
a Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /4/1/
Eladó az 1900-as évek eleji dió-
fa 4 részes ebédlő bútor, Haj-
dú centrifuga, szentkirályi 6 ta-
gos rotakapa, műanyag 200-220 
l-es hordók tetővel, 28 csöves 2 
arcbarnítós szolárium, STEMA, 
német utánfutó újszerű rozsda-
mentes 2× 1 m-es ráfutófékes, 5 
q teherbírású, kiegészítőkkel. Tel.: 
06-20/460-5012 /2/1/
Virágcserepek, nagy méretű vö-
dör, zsákok, konténerek, kőzet-
gyapot kocka eladó. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06-20/937-9301Régi vásznakat (zsák, méter 

stb.), kázsmér kendőt, zomán-
cozott babakádat, fateknőt, hím-
zett falvédőt, dunnát vásárolok. 
Tel.: 06-20/428-3455

Tintapatron üzlet 
A gyöngyösi Tesco-ban

a lottózó mellett.

Eurocent 
Félpénzes Bolt 

Cím: Hort, Hösök tere 14.

Jászberény, Nagykáta, 
Szentlörinckáta

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

Sisa Attila 
Jászberény

Tel.: 0630/5654-940

Kaszabné Csikós Anikó
Jászberény, Jászárokszállás

Tel.: 0620/917-2404

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

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
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ipari és pb-gáz házhozszállitása a 
   (kivéve gyöngyös és Hatvan)
LEGolcsóbban!

A hegesztési és Ipari gáz ár kapcsán keresse kollégánkat
az alábbi telefonszámon: 06-30-174-0305
Vagy írjon e-mail-t az iparipbgaz@gmail.com címre!

A pb-gáz ára
  4390 Ft

 Biztosan jó helyről vásárol, de higgye el 
VAN Olcsóbb és Gyorsabb!

                Ha kéri, fel is szereljük!!jászberényi irodája
kollégát keres:

Fényképes önéletrajzok: bobak.sandor@landriano.hu

RAKTÁROS-t
egyműszakos munkarend

munkavégzés: hétfő-péntek
Feltétel: • B. kategóriás jogosítvány
• középfokú végzettség
• számítógépes ismeret (felhasználói)
Előny: • targoncavezetői engedély
• raktározási gyakorlat

Kövess minket a Facebook-on is aktuális akcióink miatt / Pár 100 as Market Jászberény

         Jászberény, Rákóczi út 1. 
 Régi Köhidi vendéglö helyén.

akció érvényes 02.18-tól 02.23-ig 
ill. a készlet erejéig.

Pár 100-as MaRKEt

nyitva: H-P.: 7-18-ig, 
szo.: 7-13-ig

árvarázs Új helyen                         
több mint 200 m2-en

Étkezési utalványokat elfogadunk (2544 Ft/kg)

269Ft 

229Ft  (66 Ft/l)

129Ft 

99Ft 

179Ft 129Ft 
 (1633 Ft/kg)

Milka tripla 
caramel 90g

 (64,9 Ft/tek) 899Ft 649Ft 

Paloma eü papír 8+2 tek.

759Ft 

399Ft  (1
59

6 
Ft

/k
g)

segafredo
casa 250g

Negro 79g
 fekete ribizlis 

aJáNLaT! 35 Ft/db

aJáNLaT! 
139 Ft/csomag

aJáNLaT! 
 99 Ft

Country Barn 
müzliszelet
csokis, kókuszos,  
sárgabarackos 

Zabkása
Tökmag-
homoktövis, 
chia-áfonya, 
málna
(3db-os)

Garden 
üdítő 
200ml 
100% 
alma 
(496 Ft/l)

Xixo
üdítő 
1,5l 
cola,

narancs 
ízű

(46Ft/l)

aJáNLaT! 
Slice 
üdítő 

2,5l 
szőlős 
(31,6Ft/l)

69Ft 79Ft 
Szentkirályi 

víz 1,5l 
enyhén dús

Jászberényi	vállalkozásunk	

NyuGdíjAs 
muNKAváLLALóKAT 
keres	állandó	délelőtti	vagy	délutáni	

munkavégzésre.

Jelentkezés	és	bővebb	információ	személyesen	
jászberény Thököly utca 14. 

szám	alatti	irodánkban	vagy	

a 06 30 315 4380-as	
telefonszámon	kérhető!

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


