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Dr. Kuti Lajos 
sebész főorvos

Proktológiai 
magánrendelés

Rendelési idő: Jászberény, 
Árendás u. 13.

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

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

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

kezelése.

Jászsági Műszaki vizsga centrum
Személygépkocsi 

 műszaki vizsga
Tehergépkocsi, kamion, motorkerékpár
és lassújármű vizsgáztatása is.

N.V.G. - TRANS KFT.

19.900 Ft
-tól.

5100 Jászberény, Alsómuszáj 66. (boldogházi út) Nyitva: h-p.: 06.30-17.00-ig
Szerviz:

T.: 06-30/205-6710
Műszaki vizsgáztatás:

T.: 06-30/399-6000
Fuvarszervezés:

T.: 06-57/415-037, 06-57/415-221
Fax: 06-57/402-022   www.nvgtrans.hu

• Műszaki vizsgára való felkészítés, hibafelmérés és ügyintézés.
• Műszaki vizsga előtti állapot felmérés során felmerült problémák  
   azonnali javítása. 
• Lézeres tgk. futómű javítás és beállítás.
• Ingyenes műszaki vizsga előtti állapotfelmérés (nincs bukott vizsgadíj). 
• Nemzetközi és belföldi szállítás. 

Személygépkocsi, kamion, tehergépkocsi szerviz 
kedvezményes alkatrész árakkal. Rugalmas időpontegyeztetés.

Új!

AuTó éS kAMIoN MeNTéS
06-30/9352-949, 06-57/415-221

NON-STOP kamion mentés! 
Belföldön- Külföldön

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

telnet2005@telnet2005.hu

A Telnet2005 Kft. profil bővítés 
miatt munkavállalót keres 

a következő munkakörökbe:

• elektronikai műszerész
• műszaki adminisztrátor
• villanyszerelő
• biztonságtechnikai szerelő

Pályakezdők 
jelentkezését is

várjuk.

 

 
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe: 

 
TERMELÉS PROGRAMOZÓ 

 
Munkakörhöz tartozó feladatok: 
 
- Üzemi termelés napi szintű nyomon 

követése, programozása 
- Belföldi és külföldi szállítások szervezése, 

rakomány tervezése, rakodások felügyelete 
- A megrendelésekhez kapcsolódó feltételek 

lekérdezése, gyártás és megrendelés 
összehangolása 

- Termeléshez kapcsolódó határidők 
megadása, vevői rendelések visszaigazolása 

Munkakör betöltésének feltételei: 
 
- Minimum 2 éves, hasonló területen szerzett 

tapasztalat 
- Felhasználó szintű számítógépes ismeret 

(aktív Excel tudás) 
- Társalgási szintű angol nyelvtudás (Olasz 

vagy orosz nyelvtudás előny) 
- Jó kommunikációs készség 
- Analitikus gondolkodás 
- Fokozott stressztűrés 
- Rugalmas munkaidő 

 
 

Fényképes önéletrajzokat az ehajnalne@ilpea.com  
 e-mail címre várjuk. 

 

MINŐSéGeLLeNŐR
Feltételek:
• 3 műszakos munkarend
• minőségellenőri gyakorlat  
  (műanyagipari terület előny)
• érettségi bizonyítvány

Az önéletrajzokat az alábbi címre kérjük: 
bturza@ilpea.com

felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

„

 

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!

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

 Modern étkezők 
széles választékban

bőr és kárpitos 
garnitúrák

eleMes ifjúsági bútorok

Magasfényű fehér 
eleMes nappali

nexus eleMes 
bútorcsalád 20% 

engedMénnyel 

Paplanok, 
párnák

engedménnyel!
20% 

Kovács és Fia Optika

Év eleji akciók:

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

Légtechnikai berendezések gyártásával foglalkozó 
Jászárokszállási cég az alábbi munkavégzésre, 

munkatársat keres

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

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

wegerhungaria@weger.hu

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)

dolgozókat keresünk
Gyálra

-  Három műszakos  
munkarendbe

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

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 15 000 Ft/hó cafetéria

Céges busz:  
Nagykáta, Szentmárton-

káta,Tápiószecső,
Tápióbicske irányából.

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

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

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

tojótyúk eladást hirdetünk!
Ára: 300 Ft/db.

Előrendelés: 06-20/426-4758 vagy 
06-20/956-7582 számon lehetséges.

Signal Print Kft felvételt hirdet 

AZONNALI munkakezdéssel:

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

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

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

Női dolgozókat 
köNNyű fizikai csomagoló muNkára

férfi dolgozókat 
kézi aNyagmozgatóNak

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

Az OT INDUSTRIES KVV Zrt. nagyívű 
LENGYELORSZÁGI csővezeték építési 
projektjéhez keresi munkatársait az 

alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
-  Hegesztőmérnök  

(angol/német nyelvtudás)
-  Kivitelezési koordinátor  

(angol/német nyelvtudás)
- Automata hegesztő
- Minősített hegesztő
- Könnyűgépkezelő
- Nehézgépkezelő
- Lakatos/köszörűs betanított munkás

 
A pozíció betöltéséhez a szállás, az 
ellátás és az utazás magas szinten 

biztosítva vannak.  
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu

Egri építőipari cég keres

Központi ÉpítőmÉrnöKöt 
költségvetési és közbeszerzési pályázat
készítési és árkalkulátori gyakorlattal.

mélyépítési gyakorlat előnyt jelent.

Tel.: 06-20/935-2699
e-mail: tkiroda@freemail.hu
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A hatvani  
Vodafone 
üzletbe  
értékesítő 
munka  társa
kat keresünk

Vodafone 
Power to you

Jelentkezését  
fényképes  

önéletrajzzal a  
zsidoimi@gmail.com 

e-mail címre várjuk.

HORTI 
PARTNERCÉGÜNK 

SZÁMÁRA KERESÜNK 
TARGONCAVEZETŐ, 

PALACKTÖLTŐ 
MUNKATÁRSAKAT 

2 MŰSZAKOS
MUNKARENDBE.  

Amit kínálunk: 
ingyenes céges buszjárat Hortról 
és Ecsédről (egyéb településről utazási 
hozzájárulás). 
Hosszú távú, bejelentett munkaviszony, 
versenyképes alapbér + műszakpótlék 
+ cafeteria.
Jelentkezés:
job3423@prohumanallas.hu vagy, 
+36-70/440-3598-as telefonszámon.

www.prohuman.hu

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

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

felvesz kereskedelmi szakirányú diplomával 
rendelkező pályakezdőket.

Elvárás: Jászberény, illetve környéke lakhely.

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

A pályázat tartalma: motivációs levél, fényképes önéletrajz.

kereskedelmi 
gyakornok pozícióra

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

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

címen lehet. Reg. sz: JNM.01.002429.3.2014

Trend Hr 
Solutions kft 
keres jászberényi üzemekbe 
2 műszakos munkarendbe

TARGoNCáSokAT éS FéMIPARI SZAkMuNkáSokAT.
Amit kínálunk: hosszú távú munkaviszony, cafeteria, 

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

Pályakezdők és csökkent munkaképességűek jelentkezését is várjuk.

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. február 10-ig.

06-30/728-3916 • 06-57/402-520
HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?

• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

5100 Jászberény, Thököly út 30.
VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ

Számítástechnikai 
üzletbe értékesítő 

munkatársat keresünk.
Elvárás: kereskedelmi 

és számítástechnikai ismeret
Érdeklődni: 

ferenc.szarvas@szarvaskft.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
a hatvani

Bosch gyárban:
BETANÍTOTT OPERÁTOR,

GÉPMESTER
pozícióban, több műszakos

munkarendben.
Jelentkezés:

kitti.kvacsany@adecco.com
06(30)566-6427 • Adecco Kft.

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

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

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

06/20/336-3803

Kö
lcs

.-k
öz

v. 
en

g.
 n

yi
lv

án
ta

rt
ás

i s
zá

m
: 4

37
6-

4.
/2

00
3

INGYENES SZÁLLÁSSAL

www.matajozsef.hu
Kalodás tűzifa 1x1x1 m 13.500 Ft/m3

Ömlesztett m3 12.500 Ft/m3
A plató méret 450x220x0,7=6,93 m3, 

ami 86.625 Ft egy teljes autó.
Méteres tűzifa

erdei 1x1x1,7 m3 20.000 Ft/m3-től
Tel.: 20/2727-338
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 PIAC MARkeT
Jászberény, Gyöngyösi út 35.

Telefon: 06-30/513-9691.

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

VASáRNAP IS NYITVA!

AkCIó 2017.01.19-től 2017.01.26-ig

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

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

V.: 7-20-ig

                NYITVA TARTáS 

Bomba dob. 0,25 l ........................................... 129.-
Aldiva töltött keksz 72 g....................................69.-
Wiener Extra kávé 250 g ................................ 399.-
Persil kapszula mosópor 15 db-os ............... 999.-
Bruschette kétszersült 70 g ........................... 149.-
Fagy. hasábburgonya 1 kg ............................ 299.-
Aima margarin 400 g ...................................... 149.-
Fagy. halrúd 250 g .......................................... 199.-
Kinder tejszelet 28 g ....................................... 119.-
Globex csem. kukorica konz. 340 g .............. 129.-
Riesenbrau dob. sör 0,5 l ............................... 119.-
Jásztej zacskós 2,8% 1 l ................................ 179.-
Száraz kutyaeledel 10 kg ............................1.499.-
7 Days Choco croissant 60 g............................99.-

PIAC MARkeT 
NYITVA TARTáS VáLToZáS

Tóth Balázs
Telefon: 0620/372-1055

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

Masszázs a háznál!
/Férfi masszőr/ hatvan, és Jászberény területén
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- 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.

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik 
Tamus Béláné 

(sz.: Sárközi Mária) 
(1955-2016) 

temetésén megjelentek, 
virágaikkal, 

részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Targonca 
vezetőt, 

raktári segéd-
munkást,  

autószerelőt és 
autóvillamos-
sági szerelőt 

felveszünk. 
Szállás szükség 

esetén biztosított!
Érd.: 

0630/499-6819

ÚJ!!

oláh József 
autószerelő mester
Telefon: 06-57/406-380.

06-20/339-2991
Jutamol Bt. 

Jászberény,Alkotás u. 6. 
Szatmári ipari park

www.jarmujavitas.hu

Műszaki  
vizsgáztatás 
eredetiség 
vizsgálat

Könnyűfém felni
 görgőzése, 

esztergálása.
Futómű ellenőrzés, 

beállítás, fékdob, féktárcsa 
szabályozás profi gépekkel.

Új céges buszjáratok, 
új településlista!! 

Aszódi partnercégünkhöz keresünk
munkatársakat az alábbi pozíciókra: 

üveg előkészítő
gépkezelő

Kezdő órabér: br. 710 Ft/óra. 
Cafeteria: 16.000 Ft 
teljes hónap esetén.

Bónusz: 17.000 Ft, céges buszjárat.

Hatvani partnercégünkhöz keresünk
munkatársakat az alábbi pozícióra: 

gyártósori munkatárs
Alapbér: br. 695 ft/óra. 
Cafeteria: 18 600 Ft 
teljes hónap esetén. 

Bónusz, céges buszjárat.

Jelentkezés:
lili.stefanovszki@adecco.com

Telefonszám:
06-30-325-9050, 06-37-500-330

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

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

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

tojótyúk eladást hirdetünk!
Ára: 300 Ft/db.

Előrendelés: 06-20/426-4758 vagy 
06-20/956-7582 számon lehetséges.
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A Dometic cégcsoport magyarországi tagja, a Dometic Zrt., illetve jogelőd vállalatai több, mint 50 év óta foglalkoznak abszorpciós hűtőszek-
rények gyártásával. Az elsősorban szállodai igényeket kielégítő abszorpciós készülékek mellett az elmúlt években a vállalat elkezdte a komp-
resszoros hűtőkészülékek gyártását is, amelyek a szabadidő kellemes eltöltését biztosító lakókocsikba és lakóautókba vannak beépítve.
Céljaink között szerepel a termékfejlesztés felgyorsítása, a kompresszoros hűtőkészülékek fejlesztésében való vezető szerep megszerzése 
a cégcsoporton belül és az autóipari beszállítói minősítés (TS16949) megszerzése.
A megnövekedett termékfejlesztési és gyártásfejlesztési, valamint az ezek kiszolgálását és támogatását biztosító környezet kialakítására és 
fenntartására várjuk az Ön jelentkezését.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, szíveskedjen fényképes, magyar és angol nyelvű önéletrajzát  
és fizetési igényt tartalmazó motivációs levelét az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Bokor Linda, Jászberény , Necső telep 1.
57/506-318, linda.bokor@dometic.com

Feladatok: 
• Operatív beszerzések, rendelések rögzítése és nyomon követése
• Szállítások ütemezése, szervezése
• Kimutatások készítése
• Kapcsolattartás a beszállítókkal
• Kapcsolattartás a termeléssel
• Reklamációk kezelése
• Gyártáshoz szükséges alapanyag-ellátás biztosítása
 
Az álláshoz tartozó elvárások: 
• beszerzési területen szerzett tapasztalat
• tárgyalóképes angol nyelvtudás
• felhasználói szintű MS Office ismeretek
• termelésirányítási rendszer ismerete (Fourth Shift, SAP)

• felsőfokú (logisztikai, gazdasági, mérnöki) végzettség
• kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
• rugalmasság
• proaktív, önálló munkavégzés
 
Amit kínálunk: 
• Multinacionális, modern, új munkakörnyezet
• Komoly szakmai kihívások és értékteremtő feladatok
• Szakmai fejlődés, szakmai továbbképzések
• Stabilitás, biztonság, megbecsülés
• Versenyképes jövedelem és juttatások 

Munkavégzés helye: Jászberény

Beszerző / Anyaggazdálkodó munkakörbe

jászárokszállásra 
női és férfi 

takarítót keresünk. 
Érd: Jászberény, Thököly u. 9. 

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

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-

ben várjuk a főzetők
jelentkezését.

Tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

A Jászárokszállási Városi Óvoda

érdeklődni a 06-57/531-039-es 
telefonszámon lehet:

Várja azon jelentkezőket is, akik nyelvvizsga letétele 
kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez 
előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló 

oklevéllel rendelkeznek.

ÓVOdAPEdAGÓGuST
keres.

Jászberényi
telephelyű cég

keres
cégvezető mellé

irodai
asszisztenst 

Feltételek:
számítógépes
alapismeret
középfokú
 végzettség

 telefon: 
06-70/7735-112

 

 

 

A Mader Logisztikai Kft. Hatvani telephelyére keres 

 
Raktáros, targoncás 

kollégát 

 
 
Elvárások: 

• 3-4 műszak vállalása 
• hasonló területen szerzett tapasztalat 
• OKJ targoncavezetői bizonyítvány és vezetői engedély 
• büntetlen előélet 
 

Amit kínálunk: 
• versenyképes fizetés + Cafeteria 
• 3 havi próbaidőt követően határozatlan idejű teljes munkaidős munkaszerződés 
• céges busz ( Hatvan területén ) 
• útiköltség hozzájárulás (törvény által meghatározott módon) 
• hosszú távú munkalehetőség 

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

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!. 
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Azonnali kezdés, hosszú távú lehetőség, 
étkezési utalvány, jutalmak és prémiumok!

Ingyenes buszjárat 
Gyöngyös, Hatvan, Heves, 

Jászberény térségéből.

Jelentkezés: 30/384-9806.

Elvárások: 8 általános iskolai 
végzettség, jó látás, kiváló 

kézügyesség, 3 műszak vállalása

A Rosenberger Magyarország Kft.

gyártósori összeszerelőket
keres Jászárokszállásra.

Dinamikusan fejlődő 
jászberényi cégünk,

 a Konkoly Electro Kft. 
keres munkatársat 

LAKATOS-
SZERSZÁMKÉSZÍTŐ  

munkakörbe.
Amit kínálunk: 
• kihívásokkal teli munkavégzés,
• tiszta, rendezett munkakörnyezet,
• jó munkatársi közösség,
• biztos cég, korrekt cégvezetés.

Amit szeretnénk:
• pontos, önálló munkavégzés,
• szakmai gyakorlat,
• határozott, döntéshozásban kimagasló munkatárs.

A leendő munkatársunk feladata: gépelemek készítése, 
összeállítása. Egyedi célgépek javítása és beállítása. 

Jelentkezéseket az allas@konkolyelectro.hu 
címre várjuk.

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.

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.

I M P R E S S Z U M

BŐRGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

Pattanásos bőr, ekcémák, psoriasis 
és más bőrbetegségek gyógyítása.

Számítógépes anyajegyvizsgálat. 
Szemölcsök eltávolítása.
dr. szobeczki zsolt

bőrgyógyász-kozmetológus

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

Gyermekek és felnőttek ellátása egyaránt.

www.szobeczki.hu

Nőgyógyász magánrendelés:
- rákszűrés - ultrahang 

- méhszájsebek és miómák       
műtét nélküli kezelése.

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

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

Rendelési idő:
H., Cs.: 16-18 óráig.

szülész-nőgyógyász  
és radiológus szakorvos

Dr. Zrupkó Ferenc

- 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

SÍELŐK, BOARDOSOK!
A MONTAGNA SPORT 

HATVANI és BUDAPESTI 
ÜZLETEIBEN 

MINDEN SZÜKSÉGESET 
MEGTALÁLTOK!

 Új és minőségi használt 
sífelszerelések, új ruházat, 

sisakok, szemüvegek, 
zoknik, aláöltözők, kesztyűk 

VÁSÁRLÁSA,
KÖLCSÖNZÉS, SZERViZ
www.montagna.hu 

06 30/269 8688, 06 20/556 3180
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Felnőttoktatás 
az egri szakképzési Centrum 

tagintézményeiben
2017. február elejétől

A második OKJ-s szakképesítés is ingyenesen!
Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági 

és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Cím: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. Tel.: 36/512-040 

Pék
Pincér

Vendéglátásszervező
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II

 

Egri SZC Kossuth Zsuzsanna  
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, 

Kollégiuma és Könyvtára 
Cím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Tel.: 36/515-020 

Mentőápoló
Gyakorló ápoló

Szociális gondozó és ápoló

 

Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó  
és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,  

Szakközépiskolája és Kollégiuma
Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 95/A. Tel.: 36/536-064

Cukrász
Kereskedő

Fodrász
Kozmetikus

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II

Egri SZC József Attila  
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája   

és Kollégiuma 
Cím: 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38. Tel.: 37/311-857 

Abroncsgyártó
Női szabó

Ács
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II

Egri SZC Március 15. Középiskolája  
és Kollégiuma

Cím: 3024 Lőrinci, Kastélykert Tel.: 37/388-455 
Eladó

Cukrász
Szakács
Pincér

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I

Egri SZC Damjanich János  
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája  

és Kollégiuma 
Cím: 3000 Hatvan, Vécsey Károly utca 2/a. Tel.: 37/342-844 

Asztalos
Autóelektronikai műszerész

Autószerelő
Burkoló
Eladó

Elektromos gép- és készülékszerelő
Épület- és szerkezetlakatos

Festő, mázoló, tapétázó
Gépi forgácsoló

Gyártósori gépbeállító
Hegesztő

Ipari gépész
Karosszérialakatos

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II
Kőműves

Műszaki informatikus
Női szabó

Pék
Számítógép-szerelő, karbantartó

Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Villanyszerelő

Egri SZC Remenyik Zsigmond  
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
Cím: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Tel.: 36/341-131 

Irodai titkár
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II

Jelentkezés és részletes tájékoztatás a tagintézményekben.
Jelentkezési határidő:

A Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője képzésre 2017. január 24.
A további szakképesítések esetében 2017. január 30.
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Főnix Fészek Műhelyház
Jászberény, Fürdő u. 4.

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

Aki hozzánk betér, boldogabban távozik, mint ahogy érkezett.

A béke pecsétje 
– a jászok kürtjének 

kódjai

Lila ákác
szerelmes história

A Gulag virágai Europeana

VÁRSZEGI TIBOR
 január 25, szerda, 18.30

BEREGSZÁSZI SZíNhÁZ
február 1, szerda, 18.30

NEMZETI SZíNhÁZ 
FÖLDES LÁSZLÓ hOBO

január 26, csütörtök, 18.30

SZABADKAI NÉPSZíNhÁZ 
MAGYAR TAGOZATA

február 8, szerda, 18.30
Versek, novellák, történetek, 

dalok, szomorúak és vidámak 
még a világ legborzalmasabb 

helyein is születnek. 

Európa huszadik századi törté-
nelme széles látókörrel, humorral 

és maró iróniával fűszerezve. 
A jászok kürtjére írt 

faragványokat miként lehet 
elolvasni és mi van ráírva?

Szép Ernő vidám történetében 
Tóth Manci, a primadonna álmo-

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

Csacsinszky Pált.

   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.

Munkahelyi vendéglátással foglalkozó P.Dussmann Kft. 
jászfényszarui egységébe keresünk  

szakácsoT. 
Környékbeliek jelentkezését várjuk. Fényképes önéletrajzokat a következő címre 

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

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

ÉRETTSÉGIZETT DIÁKOK!
NE HAGYJÁTOK KI!

Keresztféléves INGYENES
OKJ képzés indul

az EVENTUS Középiskolában
(Eger, Cifrakapu tér 24.)

- MOZGÓKÉP- és
ANIMÁCIÓFILM-KÉSZÍTŐ (2 év)

 - DEKORATŐR (2 év)

 - FESTŐ (2 év)

Kezdés: 2017. 02. 01. 
36/517-510, 20/516-0885, 20/975-4803
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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

www.juliettabutor.info

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

Hatvan, Hősmagyar út
 (a Lidl mögött)               

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

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

A képek csak 
illusztrációk

Amadeus étkező

92.200 Ft

Szandra kanapé

49.900
Ft

59.900
Ft

Extrarugós
Fr. ágy

Anikó konyha Bella szekrénysor

89.800 Ft
69.800 Ft 79.900 Ft 99.800

Ft

49 .800
Ft

Köln 120 gardrób

B
L
-o

s 
ko

n
yh

a
b

ú
to

r 
m

o
so

g
a
tó

va
l

79.900 Ft
59.900 Ft

Jozef sarok

89.900
Ft

VEGYES
Akác, tölgy tüzifa (darabolt, méter-
ben), akác karók, akác oszlopok 
szőlőbe, kerti bútorokhoz eladók. 
Villanypásztor telepítés. Telefon-
szám: 06-30/9331-714 /20/10/
Régiség! Gyűjtő vásárol 
antik órákat, festményeket, 
porcelánokat, hangszereket, 
régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-30/9128-335 /10/3/
Gallyfa eladó. Telefonszám: 06-
70/380-7793 /20/13/
Jászárokszállási telephelyről ha-
sított, darabolt, kemény tűzifa 
14.000 Ft/m3 ártól csak kiszál-
lítással eladó! Érd.: 06-20/359-
0849 /20/7/
Régi bútort,  hagyatékot, dun-
nát, párnát veszek. Hétvégén 
is! Érd.: 06-30/317-0726 /9/1/
Eladó kerekes szemeteskuka, so-
ros korcsolya, női kerékpár, biz-
tonsági gyerekülés autóba, kerék-
párra, bukósisak, rozsdamentes 
mosogatótálca, gyerekkerékpár, 
Opel 13-14”-es lemezfelni gumival 
és 205/55/16-os téli gumik. Tel.: 
06-70/247-0863 /10/3/
Tűzifa akció cser-, tölgy-, bükk 
20 Ft/kg (2.000 Ft/q), akác 22 
Ft/kg (2.200 Ft/q). Tel.: 06-
30/617-5455 /5/4/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/kq 
(1189 Ft/mázsa)! Telefonszám: 
06-30-403-6754 /3/2/
Szobabútor 1 db-os, konyha-
szekrény eladó. Érdeklődni a 
következő telefonszámon lehet: 
06-30/389-9279 /3/3/

BABABÖRZE HATVANBAN! 
2017. február 05-én, vasárnap 
9-12ig a hatvani 5.számú Ál-
talános Iskola Tornatermében, 
Szabadság út 13. AJÁNDÉK 
JÁTÉKCSOMAGOKAT SOR-
SOLUNK KI A VÁSÁRLÓK KÖ-
ZÖTT! Információ és helyfogla-
lás: 06-20/313-9223 /4/2/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. Érdeklőd-
ni a következő telefonszámon 
lehet: 06-70/624-5475 /3/2/
Eladó 1 db elektromos sütős 
gáztűzhely. Tel.: 06-29/442-
307 /3/2/
Eladó 4 db Fulda téli gumi 
eredeti gyári felnire sze-
relve, 2 telet futott. Méret: 
185/60/14”. Furat: 5/100. 
Érd.: 06-30/954-8833 /2/2/
Ezüst, platina, palládium pasz-
ta, nitrát, forrasztópálca, amal-
gám, érintkező pogácsa felvá-
sárlás minden formában, ezek 
ötvözeteit. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon lehet: 06-
20/923-4251 /2/2/

ÁLLAT

Mangalica hízók, süldők és 
malacok eladók. Érd.: 06-
30/9331-714 /20/17/
130-230 kg-os hízók eladók. 
Tel.: 06-30/621-3733 /3/3/
Jászárokszálláson a Hevér 
tanyán hízók eladók! 06-
30/257-6925 /3/3/
180-200 kg-os nagysúlyú hí-
zók Jászágón eladók. T: 06-
30/4611-242 /3/2/
Hízó eladó. Tel.: 06-30/345-
7707 /3/1/
130 kg-os hízók eladók 
Horton. Telefonszám: 06-
20/375-7975 /2/2/
Barna,szép tollas tojótyúk 
649Ft/db áron előjegyezhető, 
ingyenes házhoz szállítással. 
70/941-4151 /2/1/

TÁRSKERESÉS
62 éves özvegyasszony 
nem italozó, józan életű tár-
sat keres 65 éves korig. 06-
20/230-3211 /3/3/
39 éves, 178 cm-es fiatalem-
ber kedves, vékony, szeretet-
re méltó hölgyet keres élet-
társnak. Gyermek nem aka-
dály. Hatvan, Hort, Gyöngyös, 
Ecséd. Tel.: 06-70/286-6503

Ipari ezüst, platina, palládium, 
amalgám felvásárlása, hely-
színen kp. fizetéssel. Tel.: 06-
70/292-1004

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói üdülés fél-
panzióval. Ár: 18.900Ft/7éj. 
Tel.: 06-20/4640-631, www.
jazminapartman.hu
Hajdúszoboszlói üdülés fél-
panzióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 
13.900 Ft/fő/3éj www.
frankvendeghaz.hu 06-30/944-
9398

Eladó minőségi konyhakész tű-
zifa rendezett kalodában, bükk, 
tölgy, gyertyán, akác, 14000 
Ft/m3 10 kaloda vásárlásánál 
10.000 Ft kedvezmény. Ingye-
nes házhozszállítás. Tel.: 06-
30/839-6710 /3/2/

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/
DEKRA Akademie Kft. (E-
000683/2014.) februárban 
Építő és anyagmozgatógép 
kezelője (Targoncavezető, 
Emelőgépkezelő, Földmunka-, 
rakodó-és szállítógép kezelő) 
OKJ-32-582-02 tanfolyamot 
szervez. Telefonszám: +36-
52/541-408.

Kihagyhatatlan! Bababörze és 
Kincsesbánya lesz Hatvanban, 
az Ötösben február 12-én, va-
sárnap, 9-től délig (Hatvan, 
Szabadság út 13. tornaterem). 
Óriási választék, törpe árak! 
Mindenkit szeretettel várnak a 
Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /4/1/
Akciós farsangi jelmez és kel-
lék vásár Szolnokon, Széchenyi 
lakótelepi piac mögötti Dávid 
Jelmez Szaküzletben. Tetőn 
fagyitölcsér látható! Óriási vá-
laszték: bölcsis, ovis, iskolás, 
felnőtt méretű jelmezből. Nyitva: 
Minden nap 9-18 óráig. /3/2/
Sóderoson teljesen felújított 
stég csendes helyen átadó. 
Újszerű etetőcsónak+halradar 
110e Ft eladó. zoldseg64@
gmail.com
Felújított gázkészülékek, ka-
zánok, konvektorok, cirkók, 
gáztűzhelyek eladók. Tel.: 06-
20/328-7304 /6/1/
Vetőgép, 3 fejes váltvaforgatós 
eke, trágyaszóró eladó. Tel.: 
06-20/571-2821 /3/1/
Gabonavetőgép, cambridge 
henger eladó. Tel.: 06-70/456-
8849 /3/1/
Régiséget, órát, kardot, régi 
pénzt, dísztárgyakat, hagya-
tékot vásárolok. Vámosgyörk, 
Dobó u 18. Tel.: 06-30/3636-
980 /6/1/
Eladó jó állapotban lévő 160× 
200 /széthúzva/ karfás kanapé. 
U.i.: összecsukható hordozható 
gyerekágy. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon lehet: 06-
30/461-1124, 06-20/598-6727
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ÁLLÁS
Táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető internetes munkára 
munkatársakat keresek. Károlyi 
Péter 06-20/777-1122 /16/7/
Száraz és Társa Kft. keres hos-
szú távra kőművest, azonnali 
kezdéssel. Érd.: 06-30/409-
2563 /6/5/
Felszolgálót keresünk! Gya-
korlattal rendelkező, magára 
és környezetére igényes fel-
szolgálót keresünk hatvani 
étterembe. Bejelentett munka 
kiemelkedő fizetéssel! Jelent-
kezni telefonon: 06-30/612-
4701 /4/4/
Gyakorlattal rendelkező kony-
hai kisegítőt keresünk hatvani 
étterembe. Bejelentett munka 
kiemelkedő fizetéssel! Jelent-
kezni telefonon: 06-30/849-
6699 /4/4/
Pizzaszakácsot keresünk! Gya-
korlattal rendelkező, magára 
és környezetére igényes piz-
zaszakácsot keresünk hatvani 
étterembe. Bejelentett munka 
kiemelkedő fizetéssel! Jelent-
kezni telefonon: 06-30/612-
4701 /4/4/
Villanyszerelő és segédet 
keresek hosszútávú munká-
ra Budapestre. Telefonszám: 
30/933-4179 /3/3/
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16 /2/2/
Állandó rövid ukrán körfuva-
rokra keresünk gyakorlattal, 
C+E kategóriás jogosítván-
nyal, GKI kártyával és lein-
formálhatósággal rendelkező 
gépkocsivezetőket nyerges 
szerelvényre. Jelentkezni lehet 
munkaidőben a 06-57/415-
221-es telefonszámon. /3/2/
24 tonnás nyerges szerel-
vényre keresünk állandó rövid 
nemzetközis kanyarokra C+E 
kategóriával és GKI kártyával 
rendelkező gépkocsivezetőket 
(hétvége legtöbbször itthon). 
Jelentkezni lehet munkaidőben 
a 06-57/415-221-es telefon-
számon. /3/2/
Nemzetközi fuvarozó cég keres 
gyakorlattal és GKI kártyával 
rendelkező gépkocsivezetőt 
fix autóra, jó kereseti lehető-
séggel, maximum 2 hetes kinn 
tartózkodással (van lehetőség 
Uniózásra is). Jelentkezni mun-
kaidőben a 06-30/935-2949-es 
telefonszámon lehet. /3/2/
24 tonnás nyerges szerelvény-
re keresünk belföldes munkára 
gyakorlattal rendelkező sofőrt. 
A főbb feladatok előrakás, át-
akasztás lenne. Jelentkezni le-
het munkaidőben a 06-57/415-
221-es telefonszámon. /3/2/
Azonnali kezdéssel keresünk 6 
fő kőművest. Tel.: 06-30/582-
3690 /6/2/
Jászberényi telephellyel ren-
delkező cég belföldi és nem-
zetközi gépkocsivezetőt keres 
C, E kategóriával, GKI és digi-
tális sofőrkártyával. Tel.: 06-
30/9402-634 /3/2/

Jászfényszarui gyáregység 
biztonsági szolgálatához al-
kalmazotti munkaviszonyba 
vagyonőröket és EGYSZERŰ 
ŐRÖKET keresünk. Egyszerű 
őrnek szükséges: 8 általános 
iskolai végzettség és erkölcsi 
bizonyítvány. Jelentkezés +36-
70/197-9011 /3/2/
Hatvani telephellyel 3,5 
tonnás, ponyvás furgonra 
nemzetközi viszonylatban 
jártas sofőrt keresek! Te-
lefonszám: +36-70/322-
6700 /2/2/
Kertészetbe gyakorlott, kép-
zett női munkatársat keresek 
ház körüli munkára, takarítás, 
hatvani lakost. Tel.: 06-20/937-
9301 /2/2/
Jászberény területére 
megbízható lapterjesztőt 
keresünk. Tel.: 06-57/500-
990 /2/2/
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B kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező munkatársat kere-
sünk belföldi áruterítésre. Amit 
kínálunk versenyképes fizetés, 
fiatal csapat, rugalmas mun-
kaidő. Előny 3,5 tonnás kis-
teherautói vezetői tapasztalat, 
jászberényi lakhely. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal a 
következő e-mail címre várjuk, 
tdr.futarszolgalat.allas@gmail.
com /3/1/

A Papiron Kft. felvételre keres 
ügyfél orientált webáruházi ügy-
intézőt, webáruházi kontrollert  
és vevő centrikus bolti eladót. 
Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal Jászberény, Apponyi tér 
1. /3/2/

Megbízható traktorvezetőt keres 
mezőgazdasági cég 2017. janu-
ári kezdéssel. A munkavégzés 
helye: Csány. Bejelentett, teljes 
munkaidős állás. Jelentkezni le-
het munkanapokon 8 és 16 óra 
között a 06-30-415-1149-es te-
lefonszámon. /5/4/

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

IGÉNYES nemzetközi gépko-
csivezetőt keresünk nyerges 
szerelvényre, uniós munkára 
C+E+GKI vizsgával. Unióban 
is versenyképes fizetés, napi-
díj garanciával! Telefonszám: 
30-436-1546.

1 műszakos munkavállalokat 
keresünk jászberényi telephely-
re. Könnyű, betanított kézimun-
ka. Hívjon most: +36-20/955-
2608 /3/2/

Konyhai kisegítőt felveszünk! 
Korona Étterem és Panzió, 
Hatvan. Telefonszám: 06-
37/341-787 /4/2/
B kategóriás jogosítvánnyal so-
főrt keresek. Tel.: 06-70/532-
8808 /2/2/
Eladót felveszünk. Feltétel: 
szakképesítés és 3 éves gya-
korlat. Jelentkezés személye-
sen 3000 Hatvan, Mészáros L. 
u. 16. /péküzlet/ /3/2/
Szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező cukrászt felveszünk. 
Jelentkezés személyesen 3000 
Hatvan, Mészáros L. u. 16. /
péküzlet/ /3/2/
Gyakorlott nehézgépkezelőt 
keresek Hatvan környékéről. 
Tel.: 06-70/297-4633 /4/2/

Jászberényi építőipari cég 
kőműveseket és betanított 
munkásokat felvesz Tel.: 06-
70/7735-112 /3/2/
Építőipari szakmunkást és se-
gédmunkást keresek. Kiemelt 
bérezéssel és azonnali kezdés-
sel. Telefonszám: 06-30/665-
3096 /3/2/
Virágkertészetbe képzett, gya-
korlott női dolgozót keresek, 
ház körüli munkára takarítás, 
hatvani lakost. Telefonszám: 
06-20/937-9301
Áruterítői, kapcsolattartói 
munkakörbe keresünk (30-
50 év közötti) munkatársat 
eleségállatok (tücsök) szállí-
tásához. Szükséges erkölcsi 
bizonyítvány, országos veze-
tési gyakorlat és dinamikus 
munkavégzés. Telefonszám: 
06-30/202-0396 /2/2/

Hatvan Tesco Sherry Étterem 
pultost keres. Érdeklődni sze-
mélyesen az étteremben! /4/2/
200.000 Ft bruttó fizetés, in-
gyen szállás, előleg megoldott. 
Sárvárra betanított munká-
sokat keresünk több műsza-
kos munkarendbe. Érd.: 06-
20/224-0242, 06-30/791-0950
OKJ bizonyítvánnyal rendel-
kező magasemelésű targon-
cásokat keresünk vidéki mun-
kavégzésre. Előleg, szállás, 
utazás biztsítva. 06-70/610-
3986 /2/1/
APOLLÓ gumigyárba keresünk 
CO-hegesztőket, AWI-sokat, 
lakatosokat, géplakatosokat, 
csőszerelőket 10órás munka-
rendbe. 1000Ft./ nettó/órabér. 
Utazás biztosítva. Tel.: 06/30-
182-4704. /2/1/
Személy- és vagyonőrök 
jelentkezését várom, te-
lephely őrzési feladatok 
ellátására. Jelentkezni a 
06-70/360-2570 telefon-
számon lehet, minden nap, 
08:00 és 16:00 között.
AWI-kombináltos hegesztőket 
CO2 gyakorlattal, CO2-he-
gesztőket, lakatosokat, illetve 
szerszámkészítőket keresünk. 
Magas órabér! Szállás bizto-
sított. 06-70/206-2621, 06-
70/508-7583, szupermunka@
index.hu
JÁSZBERÉNYI konyhánkra há-
zias ételek készítésében jártas 
főzőasszonyt keresünk. Előny: 
kifőzdében szerzett gyakorlat. 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal az allas@tsgastro.hu e-
mail címen lehet. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!
Közétkeztetéssel foglalkozó 
konyha szakképzett szakácsot 
keres. Fényképes önéletraj-
zot „konyha” jeligével a szer-
kesztőségbe vagy e-mailben a 
jaszsagiszuperinfo@gmail.com 
címre kérjük elküldeni. /10/1/

Veszprém megyei középvál-
lalkozás hosszú távú munká-
ra hőszigetelő, ipari bádogos 
szakembereket keres. +36-
70/266-0001 /4/2/

Autószerelőket és CO-hegesz-
tőket keresünk gödöllői mun-
kahelyre. munka1jg@gmail.
com, 06-20/970-3461.
A Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház azonnali kezdéssel 
felvételre keres textilkezelő  
munkakörbe férfi munkavál-
lalót. Érdeklődni Tóth Árpád 
csoportvezetőnél személye-
sen, Jászberény, Szelei út 2., 
illetve telefonon az 57/500-200 
(127 mellék) telefonszámon le-
het /3/1/
Változni, változtatni szeretne? 
Akkor most itt a lehetőség! A 
jászberényi Openhouse ingat-
lanirodánál ezt most megte-
heti! A munkaidő kötetlen, a jó 
kommunikációs készség pedig 
előnyt jelent. Jelentkezését 
várjuk a jaszbereny@oh.hu e-
mail címre. Merjen változtatni, 
mi szívesen látjuk!
Jászapáti telephelyre tej-
ipari termékek szállítására 
gépkocsivezetőt keresük. 
Szükséges C, E jogosít-
vány. Érd.: 06-30/692-
7396 /6/1/
Megbízható, diszkrét, munká-
jára igényes bejárónőt keresek 
jászberényi családi házhoz heti 
2 alkalomra. Fényképes ön-
életrajzot „bejárónő” jeligére a 
szerkesztőségbe vagy email-
be a jaszsagiszuperinfo@gmail.
com címre várjuk. /3/1/

Változó munkahelyre, Jász-
fényszaru telephelyű vállalko-
zás villanyszerelőket keres. 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal, fizetési igény meg-
jelölésével, az alábbi e-mail 
címen lehet: bornivill@gmail.
com /6/1/
Péküzletünkbe szakképzett, 
gyakorlattal rendelkező eladót 
felveszünk, aki tudásával gaz-
dagítaná családias csapatun-
kat. Jelentkezni személyesen 
lehet: 3000 Hatvan, Mészáros 
L. u. 16. Zombori-60 Sütőipari 
Kft. /2/1/
Szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező cukrászt felveszünk. 
Jelentkezni személyesen le-
het: 3000 Hatvan, Mészáros 
L. u. 16. Zombori-60 Sütőipari 
Kft. /2/1/
Heti egy alkalommal, 8 órában 
keresek megbízható, leinfor-
málható takarítónőt. Érdeklőd-
ni a következő telefonszámon 
lehet: 06-70/323-0391
Gödi telephelyre hagyományos 
NC-vezérelt maróst keresünk. 
Telefonszám: 06-20/401-0401.

KONYHALÁNY és SZAKÁCS
munkatársakat keres.

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

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu
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SZOLGÁLTATÁS
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
REDŐNY, RELUXA AKCIÓ! 
RENDKÍVÜLI KEDVEZ-
MÉNYEK, AKCIÓS ÁRAK! 
ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG 
REDŐNYÖK, HARMÓNIKA 
AJTÓK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉ-
SE. TELEFONSZÁM: 06-
37/346-461, 06-20/324-
5776 /10/8/
Gallyaprítás, szállítás. Tel: 06-
70/332-8385 /45/45/
Nem dönthető, veszélyes fák 
kivágása, gallyazása, elszál-
lítása. Gallyaprítás. Telefon-
szám: 06-70/332-8385 /45/45/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást, gépjármű szállítást 
vállalok. Telefonszám: 06-
70/200-4568 /20/5/
Napkollektorok, napele-
mek tervezését, értékesíté-
sét, telepítését, karbantartását 
vállaljuk. Bemutató rendsze-
rek megtekinthetők. Tel.: 06-
70/200-4568 /20/6/
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 /10/10/
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 /10/4/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Tel.: 06-70/200-
4568 /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. 
Tel.: 06-70/420-1461 /3/2/
Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettá-
zást, burkolást, ajtó-ablak cse-
rét, homlokzatszigetelést, tető 
készítését, teljeskörű lakás fel-
újítást, családi házak építését, 
kivitelezését vállalom. Tel.: 06-
30/8899-673 /3/2/
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 /3/2/

BÉRLET

Jászberény központjában 
szép, 120 m2-es lakás hosszú 
távra kiadó. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 
06-30/209-3766 /6/5/
Jászberényben bútorozott koc-
kaházba hölgy, igényes hölgy 
bérlőtársat keres. Tel.: 06-
70/264-5881 /3/3/
Jászberényben, a Lehel Vezér 
tér 15. szám alatt (Börtönudvar-
ban) IRODA, ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ. Érdeklődni lehet: 06-30-
4158-184 /3/2/
Hatvan, Pázsit úti, 4. emele-
ti lakás hosszabb távra kiadó 
(üres). Érdeklődni lehet: 06-
70/338-7586 /3/2/
Hatvanban 2,5 szobás, felújított 
lakás kiadó. Garázs eladó: Hat-
van, Szabadság út 17. sz. alatt. 
Érd.: 06-30/350-2282 /2/2/

INGATLANDUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Tel.: 
06-70/530-2489, 06-37/340-
611 /9/1/
Regisztrált ügyfeleink szá-
mára eladó házat, lakást ke-
resünk! 20 éves szakmai ta-
pasztalattal, országos adat-
bázissal, díjmentes regisztrá-
cióval és szaktanácsadással 
állunk rendelkezésére! In-
gatlant kereső ügyfeleinket 
díjmentes szolgáltatásokkal 
várjuk! Elérhetőség: Müllerné 
Marika 06-30-282-0522; 06-
30-255-2648 /20/8/
Zártkert eladó Peresen. Tel.: 06-
20/214-6320 /2/2/
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Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Telefonszám: 
06-20/330-4597 /3/2/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül, 0-24-ig zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
06-70/233-0673. /7/2/
Legyen pozitív, elégedett, sike-
res! Változtasson életminősé-
gén! Sikertréning, életvezetési 
tanácsadás, ezotéria és meta-
fi zika oktatás cégeknek is. Érd: 
06-20/446-0288 /2/1/
Veszélyes magas fák kivágását 
vállalom hétvégén is. Érd.: 06-
20-214-4398. /2/2/
Kártyajóslás, átoklevétel, 
szerelmi-, pénz- és sikermágia. 
Energetizált kristályok, védő- 
és szerencsehozó talizmánok 
rendelhetők. Érdeklődni: 06-
20/446-0288 /2/1/
Kárpitos munkákat vállalunk. 
Bútoráthúzás igény szerint ol-
csón, gyorsan. Tel.: 06-20/943-
2828 /3/2/
Akciós tűzifa! Cser, bükk, tölgy 
2000 Ft/100 kg, akác 2200 
Ft/100 kg. 06-20/514-2682

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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nagytestű kan

8 hónapos szuka

Dakota Iron

10 hónapos
közepes alkatú kan

10 hónapos
kistestű kanM
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10 hónapos kistes-
tű keverék kan

1 éves szuka
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LIGNIT korlátlanul kapható!
 Valamint magyar, lengyel, 

cseh, német szenek, gurigás és 
hasogatott tűzifa is!

 Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép, Jászárokszállás

 Tel.: 06-70/702-5262

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

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

Albérlet kiadó Hatvanban Tesco-
hoz közel, férfi  részére, kaució 
nem szükséges. Tel.: 06-70/423-
6064, 06-20/987-9077 /2/2/
Garzonlakás kiadó Jászberény, 
Pesti utca 21/a. Telefonszám: 
30/295-06-61 /3/2/

Eladó Újhatvanban telje-
sen felújított, beszigetelt, 2 
szobás+ebédlő, főzőfülke, fürdő, 
előszoba + lakható melléképü-
let, pince, azonnal beköltözhető. 
Irányár: 7.900.000 Ft. Érdeklőd-
ni a következő telefonszámon 
lehet: 06-70/881-5677 /4/2/
Salgótarján, Meredek úti 52 m2-
es, első emeleti, erkélyes, gáz-
fűtéses lakást Aszód, Falujárók 
úti, 2 vagy 1,5 szobás lakásra 
cserélném, értékegyezetetéssel, 
vagy eladó. Telefonszám: 06-
30/376-5871.
Heves, Arany János utca 23., 
1.686 nm-es telken, 276 nm-
es, modern családi ház, bútorral 
eladó. Ár: 27,9 M +36704366430 
www.ingatlan.com/22458379

JÁRMŰ
Régi öreg motorokat, alkatré-
szeket vásárolnék! Pannonia, 
Csepel, stb...E-mail: beladi-
andras@citromail.hu, Tel.: 06-
30/424-1307 /3/1/
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Mezőgazdasági kisgép alkatrészbolt és szerviz
* FŰRéSZek * RoTáCIóS kAPák * FŰNYÍRók 

* FŰkASZák * PeRMeTeZŐGéPek *
ALkATRéSZek BeSZeRZéSe éS JAVÍTáSA

2 ütemű motorolaj  ....................... 1500 Ft/l-től
Lánckenő olaj  ............................... 1100 Ft/l-től
Fűrészlánc  ...................................... 65 Ft/szem
Láncvezetők  ................................... 3000 Ft-tól
Reszelő  ............................................. 600 Ft-tól

Lánc élezés, -javítás (megvárható)
Jászberény, Toldi u. 4. Tel.: 57/413-060, 06-30/264-6936
H.: 10-12, 13-17 K, Sze, P.: 8-12, 13-17 Szo.: 8-12 Cs, V.: zárva

50%
MINDEN KERETMINDE

KERET és LENCSE

EN KERETEN KERETMINDE

AKCIÓ!

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

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

VAGY

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

MINDEN LENCSE

5100 JÁSZBERÉNY LEHEL VEZÉR TÉR 1

MINDEN LENCSE

40%
KEDVEZMÉNNYEL!LLL

MEGHOSSZABBÍTVA 

JANUÁR 31-IG!
MEGHOSSZABBÍTVA

JANUÁR 31-IG!

e-mail: bubihusi99@gmail.com

BANkkáRTYáS FIZeTéSI LeHeTŐSéG!  éTkeZéSI uTALVáNYok eLFoGADó HeLYe!
            További akcióinkaT keresse üzleTeinkben. 

A feltűntetett árak az áfát tartalmazzák! OTP SZÉCHENYI VENDÉGLÁTÁS, 
K&H VENDÉGLÁTÁS KÁRTYA,  ERZSÉBET PLuSZ KÁRTYA ELFOGADóHELY.

Nagykáta, Rákóczi körút 15.   
Tel.: 06-20/961-4137.   

Nyitva: k-cs.: 7-16, p.: 7-17,
szo.: 7-13  

Az akció január 19-től - január 31-ig, ill. készleT 
erejéig TarT!

Berényi üzletünk 2017.01.25-én 
reggel 7.30-kor nyit.

Hatvan, Bányász utca 1. 
Tel: 0620/257-3180  

H: zárva, K-Cs: 7.30-16, 
p:7.30-17, Sz:7.30-13 

 A pillér bolt helyén a Coop áruházzal szemben.
5100 Jászberény Szabadság tér 11-13.

Finom házi zsír csak ........................................398 Ft/kg
Sertés comb csak ..........................................1048 Ft/kg
Sertés lapocka, tarja, oldalas csak ..................998 Ft/kg
Finom házi májas hurka 898 Ft/kg helyett csak 498 Ft/kg
Csirke pecsenye comb 448 Ft/kg helyett csak 398 Ft/kg
3kg fölött csak ................................................348 Ft/kg
Csirkemell (csontos) 999 Ft/kg helyett csak ....898 Ft/kg
3 kg fölött csak ...............................................798 Ft/kg

Csirkeszárny 598 Ft/kg helyett csak ...............398 Ft/kg
Friss csirkemáj 698 Ft/kg helyett csak ............398 Ft/kg
Friss csirkezúza 798 Ft/kg helyett csak ..........498 Ft/kg
Csirkehát 148 Ft/kg helyett csak .....................119 Ft/kg
Csirkeláb 138 Ft/kg helyett csak ....................... 99 Ft/kg
Csirkefej 158 Ft/kg helyett csak ......................119 Ft/kg
ÚJDoNSáG! Tepsis csirke (mell nélkül)

520 Ft/kg helyett csak 398 Ft/kg

Új 
cím: 


