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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.

Jászberény, Nagykátai út 3.
(Penny Markettel szemben) 

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

Sz.: 9-13, V.: zárva

106 féle laminált padló
 KÉSZLETRŐL!

Hatvan, Grassalkovich 

Művelődési Ház

Kossuth tér 24.

2017.02.24 /péntek/ 10-17 ó.

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

Battyányi és Társa
férfi Ruházat

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

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Ganter márkájú gerinckímélő 
kényelmi cipők 37-41 méretig.

(hiányos méretsorok)

Hatvan,  
Horváth M. út 15.

(Outlettel (CBA) szemben)

téli KiÁRUSÍtÁS! 40-50%

upc_170208_retail_sajto_JASZBERENY_szuperinfo_79x89.indd   1 13/02/17   16:53

Kovács és Fia Optika

Év eleji akciók:

Az akció részleteiről
érdeklődjön üzletünkben.

Korrekt. Munka. Erő.
Munkát keres?

GÉPBEÁLLÍTÓ,
OPERÁTOR, 

CO HEGESZTŐ, 
ÖSSZESZERELŐ, 

BETANÍTOTT MUNKÁK
széles választékban kiemelt bérezéssel.

Jelentkezni a 30/983-2524 számon vagy 
Jászberény, Táncsics Mihály u. 3. szám alatti HSA irodában.

Reg. szám: 6291/2/2001

E-mail: bubihusi99@gmail.com

2017.02.21-től
02.25-ig

BANKKÁRTyÁS fiZETÉSi LEHETŐSÉG!   ÉTKEZÉSi UTALvÁNyOK ELfOGAdÓ HELyE!
            További akcióinkaT keresse üzleTeinkben. 

A feltűntetett árak 
az áfát tartalmazzák! 

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

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

ill. készleT
erejéig TarT!

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.
Tel.: 06-20/552-9361

Nyitvatartás: K-P.: 7:30-17, Szo.: 7-12-ig

5100 Jászberény Szabadság tér 11-13.Új
 cím: 

KIEMELT AKCIÓ
Csirkemell csontos csak 998 Ft/kg

777 Ft/kg
Sertés lapocka csak 998 Ft/kg 

888 Ft/kg
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4 MŰSZAKOS MUNKARENDBE 
MINŐSÉGELLENŐRÖKET

KERESÜNK!

DOLGOZTÁL MÁR
MINŐSÉGELLENŐRKÉNT?
CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

ÉRDEKEL 
AZ AUTÓIPARBAN
VÉGZENDŐ MUNKA?

SZERETSZ 
A MINŐSÉGGEL 

FOGLALKOZNI?

Jelentkezni az 
allas001@outlook.hu 

e-mail címre elküldött önéletrajzzal lehet.

   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.

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-

ben várjuk a főzetők
jelentkezését.

Tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

Jászberényi telephelyű, 
acélszerkezeteket 

gyártó kft.
CNC vezérlésű 

léser-, 
vízvágó-, 

láNgvágógépek 
működtetéséhez

keres műszaki előké-
szítőt és gépkezelőt.

Telefon: 
+36 30 303 3572

Autóbuszvezetőt keresünk munkásszállításra 
pélyi telephellyel. Pély, Jászkisér, Heves 

környékéről, azonnali belépéssel. 
Feltétel: D kat., PÁV II, GKI, 

Telefon: 06 30 967 1098;     06 30 326 6240

KÍNÁLATUNKBÓL:

Jászberény, Temető u. 32. T.: 57/401-190,
06-70/3844-888. H-p.: 7-17-ig, szo.: 7-12-ig.

Építőanyag Kereskedés
Kollárka Kft.

TÉRKÖvEK

ZSÁKOS 
ANyAGOK

SZEGÉLyKÖvEK
fALAZÓ TÉGLÁK
BETONvASAK, 

TÉRHÁLÓK,

OSB LAPOK, 
GiPSZ KARTONOK 
ÉS TARTOZÉKAi

TETŐCSEREPEK 
ÉS TARTOZÉKAi

Több mint tíz éve piacon lévő cég minőségügyi 
szolgáltatások területére keres autóipari céghez 

MiNŐSÉGELLENŐRÖKET.
Feladat:
• Gyártósori-raktárkészlet vizuá- 
 lis, mérőeszközös ellenőrzés
• Válogatási-utómunkálási  
 feladatok ellátása
• Napi dokumentációk készítése

 
 

Elvárások:
• Jó kommunikációs és   
 stressztűrő készség
• Három vagy folyamatos  
 műszak vállalása
• Precíz, megbízható jellem

alapfizetés nettó 150.000 ft + pótlékok.

Jelentkezéseket az info@fqs.hu címre várjuk.
rendezett munkaviszony

Próbaidő után
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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

„

 

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!

Bővíthető Blokk konyhák
töBB színBen

Modern és klAsszikus 
étkezők

Bőr és szövetgArnitúrák 
készletről

 Boxspring ágyAk fix és 
ágyneMűtArtós kivitelBen

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

klAsszikus szekrénysorok 
töMörfA és furnérozott fronttAl

Nagypárna + 2db kispárna 
akciós ára 3.400 Ft

•  Öntödei betanított 
munkás

• TMK-lakatos
•  Szerszámkészítő/

mintakészítő
• Minőségellenőr
• Öntvény tisztító
• Művezető

A PYROVEN Kft. (vasöntöde)
pásztói telephelyére

munkatársakat keres új 
üzemrészébe az alábbi 

munkakörökbe:

Jelentkezését várjuk a
06-20/288-0106 telefonszá-
mon hétköznap 8–16 óráig.

Amit kínálunk:
•  Munkavégzés új, korszerű 

üzemcsarnokban
• Versenyképes jövedelem
•  Hosszútávú, kiszámítható 

munkalehetőség
• Utazási támogatás

MUNKA 
Férfi takarítókat 

keresünk felvételre.

Érdeklődni a:
 06 57/414-515 

vagy a 06 30/916-5430
telefonszámokon.

GyÖNGy MARKET

www.jarmujavitas.hu

KÖNNyűfÉM 
fELNi

 GÖRGŐZÉSE, 
ESZTERGÁLÁSA.

Futómű ellenőrzés, 
beállítás, fékdob, féktárcsa 
szabályozás profi gépekkel.

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

06-20/339-2991
Jutamol Bt. 

Jászberény,Alkotás u. 6. 
Szatmári ipari park
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Jászság - Gyöngyös-Hatvan  
Lapzárta: kedd 12.00 óra. Kiadja: Infó 60 Kft.
Felelős kiadó: Tóth Dezső • Tel.: 57/500-990

Főszerkesztő: Tóth Balázs  •  
Tel.: 57/500-990,  Fax.: 57/404-819
Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.I M P R E S S Z U M

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések 
tartalmáért felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el.

 PiAC MARKET
Jászberény, Gyöngyösi út 35.

Telefon: 06-30/513-9691.

GyÖNGy MARKET
Jb., Kossuth út 10. Tel.: 06-57/411-161,
06-30/219-5972. falcon2000@gmail.hu

AKCiÓ 2017.02.16-tól 2017.02.23-ig

H - Szo.: 500-2100   vas.: 700-2100
H.-Szo.: 5.30 - 20 h.-ig   

V.: 7-20-ig

                NyiTvA TARTÁS 

Lay’s chips 110 g ............................... 199.-
Florin margarin 500 g ...........................99.-
Sprotni 160+80 g ................................ 249.-
Riesenbrau dob. sör 0,5 l .................. 115.-
Tibi táblás csokik 90 g ...................... 169.-
Royal kávé 3in1 175 g ....................... 239.-
Milli Mia krémtúró 90 g ...................... 119.-
Grand ivólé 1 l 20,25%....................... 199.-
Lecsókolbász 1 kg ............................. 499.-
Pölöskei szörp 2 l .............................. 169.-
Löwenbrau dob. sör 0,5 l .................. 149.-
Domestos 750 ml ............................... 369.-

PiAC MARKET 
NyiTvA TARTÁS vÁLTOZÁS

GyÖNGy MARKET

QUALifORM Zrt.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06-20/256-2992

ALUMiNiUM 
ÖNTvÉNyEK 
TÖMÖRSÉG- 

viZSGÁLATÁRA
munkatársakat keres!

Cím: 3032 
Apc 

vasút út 1.

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)

- 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.

Jászberényben 
a Signal Print Kft felvételt hirdet 

AZONNALI munkakezdéssel:

Feltétel:
- 2 műszakos munkarend vállalása
- min. 8 általonos iskolai végzettség
Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- bónusz juttatások 
- étkezési utalvány

Érdeklődni: 8.00-16.00 óráig 
a 57/414-515 telefonszámon. Szarvas Kft

Női dolgozókat 
köNNyű fizikai csomagoló muNkára

férfi dolgozókat 
kézi aNyagmozgatóNak

GYÖNGYÖSI partnercégünkhöz 
keresünk 

GYártóSorI 
operátorokat 

2 műszakos munkarendbe, 
br. 733 Ft-os órabérrel 

jelenléti- és műszakpótlékkal.
Ezen felül: 100% munkába  

járási támogatás,  
béren kívüli juttatások.

Jelentkezés: 
06/30 868 62 18,   

alexandra.gtoth@kellyservices.hu

- Gyomortükrözés
- vastagbéltükrözés
- Helicobacter P.
  kilégzési teszt

GASZTRoENTERolóGiAi-
ENdoSZKóPoS

mAGáNRENdEléS

dR. GÁLL JÁNOS
szakorvos

Jászberény, Zirzen J. u. 6.
Bejelentkezés telefonon:

06-30/322-1719.

Rendelési idő:
hétfőn 17-19 óráig, szerdán 17-19 óráig

Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.
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A SODEXO Services Kft. 
nemzetközi nagyvállalati 
partnerének GYÖNGYÖSI
gyáregységébe keres hétköznapi
nappali munkavégzésre

munkatársat.
Feladatok:
•  biztonsági szabályzatok, eljárások betartatása ,
•  szolgálatvezénylések elkészítése,
•  a biztonsági személyzet napi feladatainak kialakítása 

és ellenőrzése,
•  személy- és járműforgalom felügyeletének irányítása,
•  tűzjelző és egyéb biztonsági rendszerek működtetése, felügyelete,
•  vagyonőrzéshez kapcsolódó riportok elkészítése,
•  pozitív, partnerközpontú hozzáállás.
Elvárások:
•  érvényes vagyonőri igazolvány, 
•  minimum 5 éves vagyonvédelmi tapasztalat ipari létesítményekben,
•  társalgási szintű angol nyelvtudás, 
•  számítógépes ismeretek (MS office),
•  szervező-és irányítókészség.
Amit kínálunk:
•  stabil vállalati háttér,
•  hosszú távú bejelentett munkalehetőség,
•  felelősségteljes munkakör,
•  korrekt bérezés és juttatások.

Jelentkezni lehet fényképes szakmai önéletrajzzal,
bérigény megjelölésével az 
allas.services.hu@sodexo.com email címen.

VAGYONŐRZÉSI SZAKMAI IRÁNYÍTÓVAGYONŐRZÉSI SZAKMAI IRÁNYÍTÓ

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. március 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

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.

Tóth Balázs
Telefon: 

0620/372-1055

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

Masszázs 
a házNál!

/Férfi masszőr/ 

hatvan, és 
Jászberény területén

Kizárólag a fájdalom 
enyhítése, 

megszüntetése,és a 
közérzet javítása a cél!

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.

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.

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 Sodexo Services Kft. multinacionális 
nagyvállalati partnerének GYÖNGYÖSI 
munkahelyi éttermébe keres 
egy műszakos nappali munkavégzésre

munkatársat.
Elvárások:
–  minimum 8. általános végzettség,
–  megbízható, gyors munkavégzés,
–  tapasztalat hasonló munkakörben, üzemi étkeztetésben.
Amit kínálunk:
–  határozatlan idejű, bejelentett munkalehetőség,
–  alapbér +juttatások.
Jelentkezni önéletrajzzal, munkakör megjelöléssel az
allas.services.hu@sodexo.com email címen, vagy a 
06-70/442-3078-as telefonszámon lehet.

KONYHAI DOLGOZÓKONYHAI DOLGOZÓ

jászberényi irodája
kollégát keres:

Fényképes önéletrajzok: bobak.sandor@landriano.hu

ÉRTÉKESÍTŐ -
ÁRAJÁNLATKÉSZÍTŐ

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Elvárások: • minimum középfokú végzettség
• jó kommunikációs készség • számítógépes ismeret
Feladat: • ajánlatkészítés, és lekövetés
•  megrendelőkkel, beszállítókkal való kapcsolattartás
 Előny: •  szakirányú végzettség

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

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

Feladatok

Elvárások

Dinamikusan fejlődő autóipari beszállító vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

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

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

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, 

kérjük, önéletrajzát,
„CNC gépkezelő, beállító” 

jeligével juttassa el az 
allas04@miljob.hu 

e-mail címre.

CNC GÉPKEZELŐ/BEÁLLÍTÓ
CNC FORGÁCSOLÓK 

FIGYELEM! 

Horgászok 
figyelem!

MÁR 
vÁLT- 
HATÓ!

felnőtt
állami 

horgászjegy
6.200 ft*

*(Állami jegy:
 2.000 Ft 

Szövetségi tagdíj: 
2.000 Ft, 

H.E. tagdíj: 
2.000 Ft 

Fogási napló: 
2.00 Ft)

Zagyva-Tarna 
engedély váltható!

Állami 
Horgász 
Engedély 
a 2017-es 

évre.

Jászárokszállás 
dolgozók Horgász 

Egyesülete irodája,
 Köztársaság tér 4.

Jászberényben
is leadható

Hamm állateledel 
és horgász centrumban

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

www.peresto.hu

SéTáNY CiPéSZET
Jászberény, Börtönudvar,

Hatvan, Erzsébet tér 1.

KULCSMÁSOLÁS
AZONNAL!

www.cipesz.zseni.hu
Gyorsan, pontosan, garanciával!

indításgátló 
gyújtáskulcs 

minden típusú 
gépjárműhöz!

Rózsa Ferencné 
halálának 2. évfordulójára

Köszönjük, 
hogy éltél,

 s minket szerettél,
nem hagytál el minket 
csak álmodni mentél.

Hiányzol.

           Szerető családod!

Emlékezés 

ZAFÍR élelmiszerbolt (Jb., a Nádor úti lakóteleppel szemben)

ÖNÉRT - KÖZÉRT Jb., Kossuth út - Szél u. sarkán
(a régi Börtönudvari élelmiszerbolt)

NAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 1 l ...................................... 329 Ft
Füstölt hátsó csülök 1 kg .............................................. 999 Ft
RAMA kocka 250 g (716 Ft/kg) ................................... 179 Ft
JÁSZ TEAVAJ 100 g (1990 Ft/kg) ............................... 199 Ft
FLÓRA margarin 500 g (798 Ft/kg) ............................ 399 Ft
Bords Eve margarin 500 g (798 Ft/kg) ........................ 399 Ft
Tojás 1 db ......................................................................... 30 Ft
Nesquik kakaópor 800 g (1250 Ft/kg) ......................... 999 Ft
Riesenbrau dob. sör 0,5 l (230 Ft/l)...............................115 Ft
Dreher dob. sör 0,5 l (358 Ft/l) ..................................... 179 Ft
Kőbányai sör 2 l (250 Ft/l) ............................................ 499 Ft
Pepsi Cola és ízei 2,5 l (120 Ft/l) ................................... 299 Ft
Medve- és Mackó sajt 200 g (1845 Ft/kg) .................... 369 Ft
Vegeta 250 g (1596 Ft/kg) ............................................. 399 Ft
Coca Cola és ízei 1,75 l (171 Ft/l) ................................. 299 Ft
Pápai darált löncs konzerv 400 g (622 Ft/kg) ............. 249 Ft

Volumentermelésben szerzett 
szakmai tapasztalattal 

rendelkezők jelentkezését várjuk! 
Jelentkezni önéletrajzzal az 

alábbi e-mail címen lehetséges: 
hr.allas.jelentkezes@gmail.com

TelephelyvezeTő 
munkatársat keresünk  
egri munkavégzéssel. 

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

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 üzembe 

iRÁNyÍTÓTERMi GÉPKEZELŐT.

Amit kínálunk: hosszú távú munkaviszony, cafeteria, 
jelenléti bónusz, munkabér előleg, kulturált munkakörnyezet, 

ingyenes munkába járás a cég buszaival.

Feladatok: Termelő gépek felügyelete, 
meghibásodás esetén beavatkozás
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A Sodexo Services Kft. multinacionális 
nagyvállalati partnerének GYÖNGYÖSI 
munkahelyi éttermébe keres 
egy műszakos nappali munkavégzésre

munkatársat.
Elvárások:
–  szakirányú középfokú végzettség,
–  minimum 3 éves szakmai tapasztalat.
Előny:
–  nyílt vendéglátásban és menüs konyhán szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk:
–  határozatlan idejű, bejelentett munkalehetőség,
–  alapbér +juttatások.
Jelentkezni önéletrajzzal, munkakör megjelöléssel az 
allas.services.hu@sodexo.com email címen, vagy a 
06-70/442-3078-as telefonszámon lehet.

SZAKÁCSSZAKÁCS

A B. Braun a világ egyik vezető egészségügyi vállalata. A Magyarországon 2000 főt foglalkoztató cégcsoport egészségügyi termékek 
fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével, valamint országos dialízishálózatában vesebetegek ellátásával foglalkozik.
Egyszer használatos orvosi eszközöket gyártó gyöngyösi gyártóegységünkbe keresünk munkatársakat három műszakos munkarendben, 
az alábbi pozícióra:

JELENTKEZÉS:
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát az alábbi címre várjuk: B. Braun Medical Kft., 3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 2-4.
vagy e-mailben: allasgyongyos.hu@bbraun.com

B. Braun Medical Kft. | Tel: +36 (37) 510-537 

SZERELÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓ
Amit ajánlunk:
 � Könnyű fi zikai munka
 � Határozatlan idejű munkaszerződés
 � Hosszú távú munkalehetőség, 

stabil munkahely
 � Munkaruha, melynek tisztíttatásáról 

is gondoskodunk

 � Ingyenes buszjárat a lakóhelyről
 � Tiszta, rendezett, biztonságos 

munkakörnyezet
 � Csapat- és emberközpontú vezetés
 � A betanulási időszakban tapasztalt 

vezetők és kollégák támogatása

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

 � Kezdő bér: bruttó 1.086 Ft/óra

 � Negyedik hónaptól: bruttó 1.116 Ft/óra 

 � Havi cafeteria: bruttó 28.247 Ft

 � Saját állományban történő foglalkoztatás

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

Tel.: 36/323-500 • Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig • www.eubutorhaz.hu

óriáSi rakTárkéSzlETüNkből azoNNal ElviHETi búToráT!

Nagykátai fürdőszoba szalonba keresünk
ÉRTÉKESÍTŐ/üZLETvEZETŐ 

munkakörbe kollégát / kolléganőt.
Feladatok: - burkolólapok, segédanyagok, szaniteráruk, 
  építőanyagok közvetlen értékesítése,  
  vevő és beszállító kapcsolattartás
 - árubeszerzés adminisztratív lebonyolítása
 - árajánlatok készítése
 - pénztárgép kezelése és napi forgalom jelentés
Elvárások: - barátságos, vásárló orientált munkavégzés
 - önálló munkavégzési képesség
 - jó kommunikációs készség
 - terhelhetőség, megbízhatóság
 - ápolt megjelenés
 - felhasználó szintű számítógépes ismeret
 - kereskedő/boltvezető képesítés

Jelentkezni: fényképes önélterajzzal az alábbi címen:
megacsempe@gmail.com
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A Városgondnokság Jászárokszállás 
pályázatot hirdet

A részletes pályázati kiírás elérhető a
www.jaszarokszallas.hu oldalon.

munkakör betöltésére.
SZAKÁcS

ELAdÓ! Jászárokszállás 
városközpontjában 
a Kisfaludy u. 16 

szám alatti 
összkomfortos 

160 m2 es lakóház 
30m2 es pincével .

 Telefon:
06 30 353 3160

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.

Dózsa Karády-est Május van, 
Tisztelt úr...

Szép Ernő egy-
felvonásosok

„... és lőn 
világosság.”Idegenben keserűbb

a sírás
Varga kLárI 

És rUsZ MILán
március 2, csütörtök, 18.30

YOrICk sTÚdIÓ,
MarOsVásárHeLY

február 22, szerda, 18.30

ZenTaI MagYar 
kaMarasZínHáZ

március 9, csütörtök, 18.30

Prof. dr. boros László 
biokémikus

március 22, szerda, 18.30

Karády Katalin élettörténete 
sok mesével és sok ismert dallal. Megkeresni a nagybetűs Szerel-

met és a nagybetűs Boldogságot!

A deutérium-szegény víz  
biokémiai hatását 
eddig az orvosok 

sem ismerték.
Az előadót rák-
kutatásban elért 
eredményeiért 

Shaw-díjra 
(Ázsia Nobel-díja) 
kezdeményezte az 
USA Tudományos 

Akadémiájának 
orvosi osztálya.

Immár 503 éve történt, 
ám a szerző, Székely János, 
a mindenkori vezér és nép 

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

Sebestyén Aba előadásában.

KARIKAGyűRűK -10 -15% 

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

Ezüst ékszerek  -20%

Régi megunt ékszereit új arany ékszer vásárlása esetén  
a vásárolt súlyig 9.300 Ft/g áron az eredeti árba beszámítjuk!

Aranycsere! 9.300 ft/g

TÖRTARANy 
fELvÁSÁRLÁS

Több mint 100 pár készleten!

NEMES ACÉL  
ÉKSZEREK -20%

Arany ékszerek -10 -15%

Általános 
rendszergazdai 
feladatokra keresünk 
munkavállalót 
Jászberény, vagy 
közvetlen környékéről.
Irodai és termeléshez 
kapcsolódó informatikai 
eszközök támogatására.
követelmények:
- Szakirányú végzettség
- Alapfokú angol nyelvtudás
- B kategóriás jogosítvány,  
  vagy folyamatban lévő
- Önálló munkavégzés
- Jó kommunikációs  
  képesség
Jelentkezni: 
info@pcsupportkft.hu

A hatvani  
Vodafone 
üzletbe  
értékesítő 
munka  társa
kat keresünk

Vodafone 
Power to you

Jelentkezését  
fényképes  

önéletrajzzal a  
zsidoimi@gmail.com 

e-mail címre várjuk.
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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

Verona 
kanapé

59.900 ft
69.900 Ft

NAgyKÁtA, Dózsa györgy út 26. A piaccal szemben, a műszaki üzlet mögött, az udvarban

AKC
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Rimini étkező 

89.900 Ft

69.900 ft

Columbia kanapé 79.900 Ft69.900 ft

Columbia sarok 
119.800 Ft

99.800 ft

Colorado sarok 

129.800 Ft

99.800 ft

Korzika sarok 

139.900 Ft

129.900 ft

Lapostetők, 
vizes falak

szigetelését,
ácsmunkákat, 

belső 
átalakításokat, 

burkolatok 
lerakását, 

festést, mázolást 
vállalunk

nyugdíjasoknak 
kedvezményesen, 

díjmentes
felméréssel!

Telefon: 
06-70/255-4232

Tüzifa eladó kalodában 1x1x1m. 
Tölgy, bükk, akác 15E FT/m3-
től. Gyors házhozszállítással. 
Tel.: 06-20/805-7697.

VEGYES
Akác, tölgy tüzifa (darabolt, méter-
ben), akác karók, akác oszlopok 
szőlőbe, kerti bútorokhoz eladók. 
Villanypásztor telepítés. Telefon-
szám: 06-30/9331-714 /20/14/
Régiség! Gyűjtő vásárol 
antik órákat, festményeket, 
porcelánokat, hangszereket, 
régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /9/3/

Gallyfa eladó. Telefonszám: 06-
70/380-7793 /20/17/
Jászárokszállási telephelyről ha-
sított, darabolt, kemény tűzifa 
14.000 Ft/m3 ártól csak kiszállí-
tással eladó! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/359-0849 /20/11/
Régi bútort,  hagyatékot, dun-
nát, párnát veszek. Hétvégén 
is! Érdeklődni lehet: 06-30/317-
0726 /9/5/
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 /10/7/
Eladó körbálás szalma 1.000 
Ft-tól 2.000 Ft-ig/bála, kuko-
ricaszár 1500 Ft/db, körbálás 
lucerna és széna, u.itt kb. 120-
180 kg-os hízók. 06-30/652-
1866 /3/3/
Felújított gázkészülékek, ka-
zánok, konvektorok, cirkók, 
gáztűzhelyek eladók. Tel.: 06-
20/328-7304 /6/5/
Régiséget, órát, kardot, régi 
pénzt, dísztárgyakat, hagya-
tékot vásárolok. Vámosgyörk, 
Dobó u 18. Tel.: 06-30/3636-
980 /6/5/
Eladó 2 db hordozható kályha, 
1 db mobil kemence, mobil 
kandalló. Telefonszám: 06-
20/3790-929 /3/1/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/kq 
(1189 Ft/mázsa)! 06-30-403-
6754 /4/3/

Praktizáló- leendő orvosok! 
Sürgősen eladók megegyezé-
ses áron orvosi rendelői esz-
közök, vizsgálóágy, üveg- és 
kartonszekrények, sürgősségi 
táska, Cardy EKG, vércukor-
mérő, csúcsáramlásmérő, stb. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/660-
9303 /3/2/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475 /4/3/
20 db fóliába csomagolt kör-
bálás lucerna eladó. Jászbe-
rény 06-30/915-3757 /3/2/
Jászárokszállási Baranyi Fa-
telepen egész évben konyha-
készre vágott kemény tűzifa 
15.000 Ft/m3 ártól -csak ki-
szállítással- eladó. Tel.: 06-
20/359-0849 /50/2/
Tűzifa akció! Cser-, tölgy-, 
bükk 20 Ft/kg (2.000 Ft/q), 
akác 22 Ft/kg (2.200 Ft). Aprít-
va is kapható! Tel.: 06-30/617-
5455 /5/2/
Búza, kukorica 55Ft/kg, lucer-
na, nyúlketrec, libák eladók 
Heréden. Tel.: 06-30/294-4733
Palánta előneveléshez örök-
zöldek, tuja facsemetéhez 
konténerek, vödör, zsák, 
kőzetgyapotkocka. Telefon-
szám: 06-20/937-9301 /2/1/

OKTATÁS

MATEMATIKA, FIZIKA taní-
tás! NyáRoN Is (Hatvanban)! 
PÓTVIZsGáRA FELKÉsZÍ-
TÉs! - Középiskolások, álta-
lános iskolások, egyetemisták 
korrepetálása! - Érettségire, 
emelt szintű érettségire 
felkészítés! - 8. osztályosok kö-
zépiskolai felvételire való felké-
szítése! Matematika, Fizika 
egyetemistáknak! Több mint 
20 év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/3318-359 /10/2/

Eladók: sarokülő, fotelágy, 
heverő, kenyérpirító, szend-
vicssütő, 2 tálcás mosogató, 
fotelek, szekrények, székek, 
új edénykészlet- és ágynemű, 
Junkers átfolyós gáz-vízmele-
gítő, 120 l-es beépíthető sima 
hűtő, reluxák: 56 cm, 50 cm, 
magasság 170 cm, új ablak 
zsalugáterek (112× 142 cm 2 
db), tetőcsomagtartók régeb-
bi szgk-ra, fapálcikás rolók 
100× 180 cm, autóporszívó, 
stb. Telefonszám: 06-70/660-
9303 /3/2/
Kihagyhatatlan! Bababörze és 
Kincsesbánya lesz Hatvanban, 
az Ötösben március 12-én, 
vasárnap, 9-től délig (Hatvan, 
Szabadság út 13. tornaterem). 
Óriási választék, törpe árak! 
Mindenkit szeretettel várnak a 
Szervezők és az Eladók! Infó: 
70/773-7893 /4/1/
Pénzzé teheti papírrégisége-
it! Jászsági vonatkozású régi 
könyvet, kéziratot, fényképet, 
képeslapot, levelet vásárol 
gyűjtő. Tel.: 20/341-9106, visz-
szahívom! E-mail: jaszregiseg@
gmail.com
Kukorica 4.000 Ft/100 kg, fehér 
kis kan sertés eladó. Tel.: 06-
30/2589-422 /3/1/
25 soros vetőgép, 165-ös fű-
kasza, T4K billenős pótkocsi, 
talajmaró, sertés kábítófogó, 
Hetra hegesztő trafó 380 V, 3 
kw villanymotor, 2 db MTZ első 
kerék, vezértömb, munkahen-
ger, KCR 3000 eladó. Tűzifát 
beszámítok cserébe. Tel.: 06-
30/3561-112

TÁRSKERESÉS
Rendezett körülmények között 
élő özvegy, nyugdíjas férfi hölgy 
társat keres Hatvanban. Tel.: 
37/341-747, 13-16 óráig /4/2/
42 éves férfi társat keres ko-
moly kapcsolat céljából. Gyer-
mek nem akadály. Tel.: 06-
20/291-9611
39 éves fiatalember -kedves, 
szeretni való hölgyet keres 
élettársi kapcsolatra. (Gyer-
mek nem akadály). Telefon-
szám: 06-70/286-6503
172/78, 67 éves, független férfi 
vagyok. Külsőm fiatalos, szí-
vem fiatal. Keresem a párom 
ötvenes, vékony, csinos, in-
telligens hölgy személyében. 
Telefonszám: 06-70/2525-305
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ÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS

Táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető internetes munkára 
munkatársakat keresek. Károlyi 
Péter 06-20/777-1122 /16/11/
Azonnali kezdéssel keresünk 6 
fő kőművest. Tel.: 06-30/582-
3690 /6/6/
Közétkeztetéssel foglalkozó 
konyha szakképzett szakácsot 
keres. Fényképes önéletraj-
zot „konyha” jeligével a szer-
kesztőségbe vagy e-mailben a 
jaszsagiszuperinfo@gmail.com 
címre kérjük elküldeni. /10/5/
Jászapáti telephelyre tej-
ipari termékek szállítására 
gépkocsivezetőt keresük. 
Szükséges C, E jogosít-
vány. Érd.: 06-30/692-
7396 /6/5/
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 /6/5/
Azonnali munkakezdéssel,  CO 
hegesztőt, lakatost, pótkocsi 
gyártásához értő szakembert  
felveszek.  Tel.: 06-70/611-
51-33 /5/4/
Jászfényszarui gyáregység 
biztonsági szolgálatához al-
kalmazotti munkaviszonyba 
vagyonőröket és EGYSZERŰ 
ŐRÖKET keresünk. Egyszerű 
őrnek szükséges: 8 általános 
iskolai végzettség és erköl-
csi bizonyítvány. Jelentkezés 
+36-70/197-9011 /4/3/
Gyroszozni tudó vagy betanu-
lási időt vállaló férfi munkaerőt 
keresünk jászberényi munka-
helyre hosszú távra. Tel.: +36-
70-329-9342 /20/1/
Jászárokszállási telephelyű 
cég kőművest keres! Telefon-
szám: 06-20/457-0250 /3/2/
Önállóan dolgozni tudó kő-
műves szakmunkásokat kere-
sünk Jászberény és környéki 
folyamatos munkákra. Tel.: 
06-70/978-7966, Petró Építő 
Kft. /3/3/

Fogtechnikai labor munka-
társat keres Tel.: 06-30/499-
6084 /4/2/
BETANÍTOTT segédmunká-
sokat CO-hegesztőket, AWI-
sokat, lakatosokat keresünk 
GÖD-re, napi hazajárással. 
Bérezés: 900-1100.-Ft.-net-
tó/óra. „B” kategóriás sofőrt 
keresünk CSAK Jászapátiból 
+ 50.000.-Ft/hó. Tel.: 06/30-
182-4705. /2/2/

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

Vadásztanfolyam: Hamarosan 
indul a Heves megyei vadász-
vizsgára felkészítő tanfolyam 
Felsőtárkányban. Érdeklődni, 
jelentkezni: 00-36/30-442-8141, 
www.vadasztanfolyam.hu /2/1/

ÁLLÁST KERES

A Dorker Kft. Gyöngyös tér-
ségébe mezőgazdasági gé-
pek javításában jártas szer-
vizes kollégát keres. Előnyt 
jelent Gregoire és Deutz-Fahr 
típusismeret. Jelentkezési 
határidő: 2017.03.01. Önélet-
rajzokat a dorker@dorker.hu 
e-mail címre várjuk. /3/2/

Autószerelőt, tehergumiszere-
lőt keresünk újhatvani műhely-
be. Telefonszám: 06-30/650-
4265 /20/2/
Angol nyelvtudással jól szitu-
ált recepciós hölgyet keresünk 
jászfényszarui munkahelyre! Je-
lentkezés fényképes önéletrajz-
zal: iroda.jb@gmail.com /3/2/
213.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, előleg meg-
oldott. Sárvárra betanított 
munkásokat keresünk több 
műszakos munkarendbe. Ér-
deklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-20/224-
0242, 06-30/791-0950
Mezőgazdasági gépszerelőt, 
targonca szerelőt, autó szere-
lőt, autó villamossági szerelőt, 
keresünk gödöllői műhelybe. 
Jó munkahelyi légkör, kiemelt 
bérezés, utazási hozzájárulás. 
Telefonszám: +36-20-233-
0174.
Kereskedői végzettségű munka-
vállalót keresünk Jászjákóhalma 
és környékéről. Tel.: 06-70/386-
6023 /3/1/

Hatvanban, azon belül Újhat-
vanban 4 órás állást vállalnék 
(üzemek, irodák, rendelők taka-
rítása). Friss nyugdíjas. Tel.: 06-
30/776-9820

AZONNAL KEZDÉS ÁLLAT-
TENYÉSZTÉSBEN. A Gödöllői 
Tangazdaság Zrt. felvételre ke-
res: Állatgondozó (fejő, ellető) 
munkakörbe munkatársakat. 
Munkavégzés helye: Hatvan-
Nagygombosi Szarvasmarha 
telep. Feltétel: min. 8 ált. isko-
lai végzettség, gyakorlat, nagy 
munkabíró képesség, önálló 
munkavégzés. Állattenyész-
tésben szerzett tapasztalat 
előny. Szállást igény esetén 
biztosítunk. Jelentkezni ön-
életrajz leadásával lehet: e-
mail-ben: csala.antal@gtrt.hu, 
vagy telefonon: 20/406-8167, 
vagy személyesen: 3000 Hat-
van-Nagygombos, Szarvas-
marha-telep
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
Autóbuszvezetőket keresünk 
Újszász és Jászberény tér-
ségéből. Feltétel: D kat., PÁV 
II., GKI. Bővebb információ: 
57/412-855 /3/1/
Vagyonőri kollégákat keresünk 
jászladányi telephelyünkre 24-
48 as munkarendbe azonnali 
kezdéssel. 06-70/600-2272
Húsüzemünkbe felveszünk 
húsipari szak- és betanított 
munkásokat azonnali kezdés-
sel a jászapáti üzemünkbe. 
Jelentkezni személyesen Já-
szapáti Pethes dűlőn, vagy a 
20/777-8870-es telefonszá-
mon lehet. /3/1/
Száraz és Társa Kft. keres 
azonnali kezdéssel kőművest, 
építőiparban jártas 2 fő se-
gédmunkást. Telefonszám: 06-
30/409-2563 /3/1/
Jászberényi laborba fogtechni-
kust felveszünk. Tel.: 06-70/219-
8870, e-mail: bajnokdent@gmail.
com
Hatvan környékéről nehéz-
gépkezelőt keresek. Tel.: 06-
70/297-4633 /4/1/
Nemzetközi fuvarozással fog-
lalkozó cég fuvarszervező 
kollégát keres angol vagy német 
nyelvtudással, gyakorlat előnyt 
jelent. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-30/405-
8844 /3/1/

Hatvan környékéről keresünk 
bedolgozásra, vagy részmun-
kaidőben női felsőruházat készí-
tésében jártas varrónőt. jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal: 
avig@share-capital.eu /3/1/

Vizes, salétromos, megrepedt 
falak, kémények helyreállítása, 
tetők javítása. Festés, burkolás, 
kőműves munkák. Parkettázás, 
szigetelés. Injektálás. 20% ked-
vezmény, ingyenes felmérés, ki-
szállás. 10 év tapasztalattal. Tel: 
06-20/432-6325

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 /10/3/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást, gépjármű szállítást 
vállalok. Telefonszám: 06-
70/200-4568 /20/9/
Napkollektorok, napele-
mek tervezését, értékesíté-
sét, telepítését, karbantartását 
vállaljuk. Bemutató rendsze-
rek megtekinthetők. Tel.: 06-
70/200-4568 /20/10/
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 /10/4/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Tel.: 06-70/200-
4568 /20/9/
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 /10/8/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül, 0-24-ig zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
06-70/233-0673. /7/6/
Vállaljuk épületek, lakások hőszi-
getelését, valamint mindenféle 
kőműves munkát, gipszkartono-
zást, tetőfelújítás, épületek, laká-
sok bontásait. 20/956-2298 /4/2/
Kárpitos munkákat vállalunk. 
Bútoráthúzás igény szerint 
olcsón, gyorsan. Tel.: 06-
20/943-2828 /3/3/
Hidegburkolás, festés, 
gipszkartonozás, teljes lakás-
felújítás, új ház építése. Tel.: 
06-30/629-5673 /12/2/
Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes áraján-
latkészítés. Akció -10%. 06-
30/229-2206, www.palateto-
felujitasjavitas.hu /4/1/
CSERÉPKÁLYHÁK, kandallók 
építését, javítását vállalom. 06-
20/417-95-29 /4/1/
Kártyajóslás, átoklevétel, 
szerelmi-, pénz- és sikermágia. 
Energetizált kristályok, védő- 
és szerencsehozó talizmánok 
rendelhetők. Érdeklődni: 06-
20/446-0288 /2/1/

Butterfly Masszázs Jászbe-
rény, Korcsolya utca 16. Új üz-
letünk nyílt Jászberény, Szelei 
út 3. Kriszta: 06-70/312-4088, 
Zsófi: 06-20/508-5331
VARRÓGÉPSZERVIZ! Rend-
kívüli árengedmény! Árainkról 
bővebben: www.varrogepszer-
viz.net 06-70/565-2922
„Minibölcsi” családi napközi 
működik Hatvanban, 0-3 éves 
korig, hétköznap 8-17 óráig. 
Jelentkezést még el tudunk 
fogadni a köv. telefonon: 06-
20/9885-416 /3/1/
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Ruházati eladót keresünk Új-
hatvanba egy érettségizett , 
kedves, divat iránt érdeklődő, 
megbízható fi atal hölgy sze-
mélyében. Jogisítvány, angol 
nyelvtudás előny. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal: avig@
share-capital.eu /3/1/

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

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

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

Tel.: 06 30 948 2646

Gyöngyösön
március 11-én.

KARBANTARTÓ
munkatársat keres.

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

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

SZAKÁCS és KONYHALÁNY
munkatársakat keres.

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

hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

RECEPCIÓS és
ÉRTÉKESÍTÉSI

munkatársakat keres.
Jelentkezni lehet e-mailben:

reserve@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

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

Norton kút javítása.Útátfúrás.
Kazsimér Zsolt.

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

JÁRMŰ
Autófelvásárlás! Eladná autó-
ját? Hívjon! Akár műszaki hibás, 
lejárt műszakis autók felvásár-
lása, ingyenes elszállítással. 
Tel.: 06-30/912-4445 /10/4/

A rendszeres
szűrővizsgálattal
az emlőrák miatti 
halálesetek 30%-a

megelőzhető lenne.
Az emlőrák nem okoz 
mindig tüneteket,

ezért fontos a
szűrővizsgálat.

A szűrés életet ment!

 (Forrás: www.antsz.
hu>szűrések)

Kovács István Zoltán,
szűrési koordinátor,

HMK
Népegészségügyi 

Főosztály
Telefonszám:
06-36/511-910
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FELHÍVÁS!  
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 

változott, vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
 Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.; Tel.: 06-1/342-6355, 06-70/330-5384;
E-mail: info@cchr.hu; Web: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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INGATLAN
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 regiszt-
rációval és szaktanácsadás-
sal állunk rendelkezésére! 
Ingatlant kereső ügyfeleinket 
díjmentes szolgáltatásokkal 
várjuk! Elérhetőség: Müller-
né Marika 06-30-282-0522; 
06-30-255-2648 /20/12/
Ecséd-Fáy tanya mellett eladó 
vagy bérbeadó 4 Ha bekerített 
földterület. Ebből 2 Ha barac-
kos, 2 Ha pedig szántó. Érd.: 
06-30/253-8705 /2/2/
Jászteleken 75 m2-es, össz-
komfortos családi ház eladó. 
Telefonszám: 06-20/415-
4003 /3/2/
Jászberényben, Szent Imre 
Herceg úton új családi ház el-
adó. 06-30/665-3096 /3/2/
Jászárokszállás központjában 
3 szobás ház telekkel épüle-
tekkel csendes helyen eladó. 
06-70/333-9559 /3/2/
Eladó Jászberényben, a Szent 
István körúton, 58 m2-es, 3. 
emeleti, 2 szobás, felújítandó, 
erkélyes lakás. Ingatlanköz-
vetítők kíméljenek! Tel.: 06-
30/393-5236 /3/2/
Hatvan, Pázsit u. 8. IV. emeleti, 
2 szobás lakás eladó. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-70/338-7586 /4/2/

BÉRLET
Hatvanban munkásoknak 
szállás kiadó zárható udvarral. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-30/650-
4265 /10/4/
Jászberény, Szent Lász-
ló utcai lakásba fiatal hölgy 
bérlőtársat keresek, alacsony 
költségekkel. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/264-5881 /3/3/
Kiadó Hatvan, Hunyady téren 
/zöldségpiacnál/ egy üzlet-
helyiség, régen borozóként 
üzemelt. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/417-8829 /3/3/
Jászberényben külön bejára-
tú, teljesen felszerelt szoba, 
konyha, fürdőszoba elsősor-
ban munkásoknak kiadó. Ér-
deklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-30/9100-
843 /3/2/
Albérlet kiadó Hatvanban, 
Tesco közelében. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/423-6064
Újhatvanban szoba, konyha, 
fürdőszobás lakrész bútoroz-
va, hosszútávra fiatalos nyug-
díjas férfinak kiadó. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/384-3906 /2/1/
Óhatvanban 60 nm-es helyi-
ség kiadó a főúton irodának, 
oktatás céljára, stb. Megál-
lási lehetőség közvetlenül a 
ház előtt. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/9885-416 /3/1/

Jászdózsán, csendes környe-
zetben részben felújított pa-
rasztház eladó. Telefonszám: 
+36-30/873-5326, 06-30/258-
6088
Jászárokszálláson eladó 2 szo-
bás, fürdőszobás, cirkófűtéses 
családi ház melléképületekkel, 
924 nm-es kerttel, fekvése 
kiváló, ára 6,5 MFt. Érd.: 06-
30/681-7767 /3/1/
Gyöngyös szomszédságában, 
Nagyrédén jó állapotú, össz-
komfortos családi ház reális 
áron eladó. Tel.: 06-30/616-
6745
Heves, Arany János utca 23., 
1.686 nm-es telken, 276 nm-es, 
modern családi ház, bútorral el-
adó. Ár: 27,9 M +36704366430 
www.ingatlan.com/22458379
Eger, Széna tér., 14 nm-es, 
egyedi garázs eladó. Ár: 1.9 M 
Ft. +36209387537 www.ingat-
lan.com/22956219
Ecséd határában 3,7 Ha szán-
tóföld eladó (100 AK). Tel.: 06-
30/496-7227
Eladó egy tehermentes 
építési telek a jászberényi 
Szatmári ipartelep terüle-
tén. Adatai: 1745 m2 terület, 
Földgáz beállás: 15 m3/h, 
Villamos energia: 3× 80A, 
Szennyvíz, csapadékvíz el-
vezetés. Van egy jogerős 
építési engedély is egy 555 
m2 alapterületű üzemre és 
a hozzá kapcsolódó 160 m2 
iroda és szociális helységek-
re. Ezzel az építési engedél-
lyel lehet indulni a GINOP 
8.3.1-16 és GINOP 1.2.1-16 
pályázatokban. Elérhetőség: 
06-30/321-3232 /3/2/

ÁLLAT
Mangalica hízók, süldők és ma-
lacok eladók. Érd.: 06-30/9331-
714 /20/2/
Házias takarmányon nevelt, élő 
és felpucolt sárga tanyasi és fe-
hér húshibrid csirke, csirkehús, 
18 hetes sárga tojó hibrid jérce 
megrendelhető. Tel.: 06-20/214-
5808 /3/3/
10 db jó kondícióban lévő vá-
gójuh eladó Jászárokszállá-
son! Telefonszám: 06-30/304-
8602 /3/3/
200 kg-os nagy súlyú hízók 
Jászágón eladók. Tel.: 06-
30/4611-242 /3/2/
Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon 
szép barna tollas, kiválóan 
tojó, ingyen házhoz szállítva. 
Összeírók jelentkezését is vár-
juk 06/70-240-13-31
Tűzifa rendelhető közvetlen az 
erdésztől 15000ft-tól (15Ft/kg-
tól,1x1x1,70m). Kis- és nagy 
mennyiségben is szállítunk.
Érd.: 06-70/223-0712

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

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

Lehel

10 hónapos
keverék kan

1 éves
keverék szuka

Kajla

Gerle

2 éves
kistestű kan

1 éves
kistestű kan

E
ri

k

M
a
x
im

1 éves németju-
hász kan

1 éves
kistestű keverék

Száva

Ronin

1 éves
staff kan

1,5 éves
kistestű kan

O
m

á
r

N
a
n
a 7 éves fajta-

tiszta kuvasz 
S

il
v
e
r

10 hónapos 
keverék kan 1 éves nj. kan

Dexter
2 éves kan

B
e
n
i

Iron

10 hónapos
közepes alkatú kan

1 éves szuka

S
h
a
k
ir

a

P
e
d
ró

2 éves
nagytestű kan

N
e
g
ró

10 hónapos kistes-
tű keverék kan

-
s, 
-
l. 

.

Lovat veszek, öreget, selejtet 
is. Telefonszám: 06-30/729-
9170, 06-70/362-6325, 06-
20/493-4607
5 éves ivartalanított Rottweiler 
házőrzésre ingyen elvihető. Ui. 
Körfűrész 220 V- os eladó. Já-
szárokszállás 06-30/621-0800
Tehén és vemhes üsző, hen-
ger- és kisbálás lucerna és 
szalma eladó. Tel.: 06-20/251-
9961
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SZÁMÍTÓGÉP, MONITOR, NYOMTATÓ, NOTEBOOK SZERVIZ

BESZÁMÍTÁSi AKCiÓ ÚJRA iNdUL! 
RÉSZLETEK AZ ÜZLETBEN ...

Lenovo notebook x200 i5 processzor 4Gb 160Gb wifi webkamera ..............................39.990,-
Lenovo T400 4Gb 160Gb DVD és CD-Rw wifi .................................................................39.990,-
Fujitsu Lifebook i3 processzor 4Gb 320Gb DVD-Rw webkamera wifi .........................49.990,-
HP, DELL, Lenovo, Acer Notebook i5 processzor 4Gb 320Gb DVD-Rw webkamera wifi ...59.990,- 
HP, DELL, Gigabyte Small Form Factor PC 4Gb 500Gb .................................................49.999,-
20” HP LCD monitor 16:9 DSuB,DVI,Display Port uSB HuB 1600x900 fekete ............14.990,-
22” Samsung, DELL, LG, 16:9 DSuB,DVI,Display port vagy HDMI...............................19.990,-
ÚJ EPSoN, Canon, HP multifunkciós tintás nyomtató+scanner+fénymásoló funkció . 10.000,-
Ricoh, XERoX,HP, Samsung,Brother lézernyomtatók ...................................................10.000,-
Samsung multifunkciós lézer nyomtató+scanner+fénymásoló funkció ......................35.000,-

HÉTKÖZNAP: 9-17 

SZOMBATON: 9-12

ÚJ NOTEBOOKOK i3-as i5-ös i7-es processzorral 
2 év garanciával 27% KEdvEZMÉNNyEL a készlet erejéig!

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

Több száz keret,

csak 1.000 Ft-ért

CSAK 4 HÉTIG!

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

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

Az Ön szemére

elkészítve!

Alizka Vegyesbolt
Jászberény, Bercsényi út sarok  ( könyvtárral szemben)

Nyitva: H-p 7:30 -17:30 ig szo 8- 13 -ig

Negro Classic 79 g  
(1379 Ft/kg) 109 Ft

Dosia 1,5 kg 
color,wihtes 

(532 Ft/l)

799 Ft

Tomi 1,4 kg 
több féle
(713 Ft/kg)

999 Ft

Persil 15 db 
mosókapszula 

 több féle
(66,6 Ft/db)

999 Ft

Tomi 1,32 L
több féle

(681 Ft/l)

899 Ft

Ferrero rocher 200g  
(5995 Ft/kg) 1199 Ft

Pepsi 
cola 2,5 l 
(123,6 Ft/l)

309 Ft


