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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

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

3999
Ft/hó
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Márkafüggetlen autószerviz 
gyakorlattal rendelkező 

autószerelőt 
keres nagykátai telephelyre.

Tel.: 06-20/9863-271

A Pince Kft 
italnagykereskedés 
áruterítő munkára

TEHERAUTÓ 
SOFŐRT

keres.
Jelentkezés feltétele:
C kategóriás jogosítvány 
+ gyakorlat

Amit kínálunk:
- versenyképes fizetés, 
- alkalmazotti jogviszony, 
- stabil munkahely

Jelentkezés 
munkaidőben:
Jászberény, 

Nagykátai út 15.
06-57/415-444

Munkahelyi vendéglátással foglalkozó P.Dussmann Kft. 
jászfényszarui egységébe keresünk  

  szakácsot és konyhai kisegítőt. 
Környékbeliek jelentkezését várjuk. Fényképes önéletrajzokat a következő címre 

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

E-mail: bubihusi99@gmail.com

2017.02.28-tól
03.04-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!

csak5
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/kg777 Ft/kg
Sertés lapocka csak 

998 Ft/kg 888 Ft/kg
Sertés comb csak 

1200 Ft/kg 999 Ft/kg

napig
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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

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-

ben várjuk a főzetők
jelentkezését.

Tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

MuNKa 
Férfi takarítókat 

keresünk felvételre.

Érdeklődni a:
 06 57/414-515 

vagy a 06 30/916-5430
telefonszámokon.
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Az Electrolux Lehel Kft., a svéd Electrolux - a világvezető háztartási készülék-gyártó 
cég – leányvállalata. Fő profilját a hűtő- és fagyasztószekrény, valamint a  
fagyasztóláda- és porszívógyártás adja. A jászberényi és a nyíregyházi telephelye a 
vállalatcsoport kiemelt európai gyártóbázisa. Az értékesítési és marketing részleg,  
a háztartási kisgépek globális logisztikai központja, valamint a professzionális 
konyhák és mosodák európai értékesítése  Budapesten található. Az Electrolux 
2015-ben 275,2 milliárd forint árbevételt ért el Magyarországon.  

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

POZÍCIÓ LEÍRÁSA:
KULCS FELADATOK:

↗ Üzemi környezetben lévő számítógépek  
 üzemeltetése 
↗ Raktári és üzemi vonalkódos eszközök  
 üzemeltetése
↗ Üzemi IT-s rendszerek támogatása 2  
 vagy 3 műszakban
↗ IT munkafolyamatok dokumentálása
↗ Vezetékes és mobiltelefonok támogatása
↗ Felhasználók támogatása 
↗ Vonalkódos címkék tervezése

ELVÁRÁSOK:
↗ Minimum középfokú szakmai végzettség 
↗ B kategóriás jogosítvány

KOMPETENCIÁK
↗ Kiváló kommunikációs képességek  
 szóban és írásban is
↗ Pontos és megbízható személyiség
↗ Jó stressztűrő képesség
↗ Megbízhatóság

NYELVISMERET
↗ Magyar
↗ Angol(Alap)

ELŐNYÖK:
↗ Jászberényi lakóhely
↗ Hasonló területen szerzett tapasztalat

IT TECHNIKUS

Munkavégzés helye: JÁSZBERÉNY

JELENTKEZÉS:

Kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzát szíveskedjen elküldeni e-mailben 
Fekete-Lékó Andrea HR specialista részére.

E-mail: andrea.fekete-leko@electrolux.com 
Telefonszám: 57/416-324

   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.

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

Várjuk jelentkezésed a következő pozíciókba: 

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐ
Elvárás:

l C, CE  kategóriás jogosítvány
l GKI kártya , Digitális kártya
l PÁV III. , Erkölcsi bizonyítvány

Amit nyújtunk:
l Garantált otthon töltött 45-ös pihenő 
l Jutalmazás és bónusz juttatások
l Hosszú távú munkalehetőség
l Modern gépjárműpark
l Uniózás nincs

FUVARSZERVEZŐ
Elvárás:

l Minimum középfokú végzettség (Érettségi)
l MS Office, Excel és Word programok ismerete   
l Tárgyalóképes angol, és/vagy német nyelv
l Pontos és precíz munkavégzés
l Jó problémamegoldó készség, határozottság és magas  
    stressz tűrő képesség

Amit nyújtunk:
l Versenyképes bérezés
l Béren kívüli juttatások
l Fiatalos csapat
l Családias munkakörnyezet
l Fejlődési lehetőségek

Még ma jelentkezz! Küldd el önéletrajzod
a munka@k-v.hu e-mail címre. 

Legyél Te is egy dinamikus csapat tagja!
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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 2017.02.23-tól 2017.03.02-ig

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

V.: 7-20-ig

                NyITvA TARTÁS 

Fánk szalagos eper, cukros, csokis 58 g . 119.-
Tibi csoki áfonyás 90 g ..................... 129.-
Füstölt csont 1 kg .............................. 499.-
Royal kávé 3in1 175 g ....................... 239.-
Dolce Vita croissant 50 g kakaós ........59.-
Vitalade sportital 0,7 l ........................ 199.-
Pölöskei szörp 2 l .............................. 169.-
Kinder Pingui 30 g ............................. 129.-
Always Ultra 7-12 betét ..................... 399.-
Szeletelt uborka 720 ml ..................... 239.-
Gyermelyi cérnácska 250 g .............. 199.-
Krajcáros papírzsebkendő 100-as ......99.-

PIAC MARKET 
NyITvA TARTÁS vÁLTOZÁS

GyÖNGy MARKET

Német autóipari cég munkatársat keres

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐI
munkakörbe.

Fő feladatok:
- Termékek, termékcsoportok, alkatrészek gyártása  
 munkautasitás alapján
- A felettes tájékoztatása a problémákról és az anyaghiányról
- Együttműködés a munkafolyamatok javitásában

Elvárások:
 - Minimum 8 általános iskolai végzettség
 - Kézügyesség és precizitás
 - Jó látás
 - Monotonitástűrés
 - Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is  
   várjuk (orvos szakértői vélemény és határozat megléte feltétel)
 - 3 műszakos munkarend vállalása

Előnyök:
 - Jászberényi lakóhely
 - Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kinálunk: 
 Az első ledolgozott egész hónap után jogosultság 
 a teljes juttatási csomagra (teljesitménypremium,  
 jelenléti prémium, Erzsébet utalvány)
 - Bejelentett, hosszú távú munka
 - Juttatási csomag (prémium, étkezési jegy), munkaruha
 - Tiszta, kulturált munkakörnyezet
 - Ingyenes buszjárat

  Új járat Nagykáta irányából
 - Saját állományban történő foglalkoztatás (nem munkaerő  
   közvetitő cégen keresztül)

Jelentkezés módja: 
 - E-mailben a Palma.Nagy@holocher-bauer.com cimre
    (telefonszám, lakcim megadásával)
 - Telefonon: 36-20-620-7405 
- A cég telephelyén elhelyezett jelentkezési lap kitöltésével

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

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
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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.

- Ofszet-, és rotációs gépmester
- Hajtogató és kötészeti gépek  
   kezelésében jártas szakember
- Kiadványszerkesztő 
- Digitális nyomdagép kezelő

Elvárás: minimum szakmunkás végzettség.
Előny: magas szintű műszaki készség, önállóság, terhelhetőség.

Jászberényi nyomda  
felvételre keres munkájára 
igényes női és férfi munkaerőt.

Jelentkezés személyesen: Signal-Print Kft-nél lehet, 
5100 Jászberény, Október 23-a út 8-10. hétfőtől-
péntekig 14.00-16.00 óráig. Önéletrajz szükséges.

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

GÉP KARBANTARTÓ
munkakörbe felvételt hirdet!

Fényképes önéletrajz szükséges, amelyben a telefonszá-
mot, lakcímet és születési dátumot is kérjük megadni!

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

Feladat:
• CNC gépek hibáinak elhárítása,  
  kötelező gépkarbantartások elvégzése. 
Elvárás:
• Középfokú vagy szakmunkás villanyszerelő  
  végzettség.

Eladó 2 db Limousin borjú.
06-70/429-5537 
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www.dacia.hu

DEALER  
address, phone, www

Kerüljön formába 
a téli vakációra!

2017. 01. 02. – 02. 28.

Téli számítógépes átvizsgálás 3 990 Ft 
+ ajándék téli konzerváló autómosás!

A feltüntetett ár tartalmazza az áfát.

SHICK-R KFT.,   
3200 GYÖNGYÖS, SZURDOKPART ÚT 66., 
TEL.: 06 37 505 040, FAX: 06 37 505 042

tóth Balázs
telefon: 

0620/372-1055

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

Masszázs a háznál!
/Férfi masszőr/ hatvan, és Jászberény területén Kizárólag a fájdalom enyhítése, 

megszüntetése, és a közérzet javítása a cél!

ÚJ MUNKALEHETŐSÉG
Összeszerelő munkatárs
/több műszakos munkarendbe/

LEGMAGASABB BÉRCSOMAG 
A RÉGIÓBAN!

*****
Átlagkereset:

Br. 200.000 – 240.000 Ft/hó 
898 Ft/óra alapbér + pótlékok
+ 13.000 Ft Erzsébet utalvány 

+ 16.000 Ft bónusz
+ INGYENES BUSZJÁRAT AZ ÖNÖK 

TELEPÜLÉSÉRŐL!
EGYSZERŰ BETANÍTOTT MUNKA

Elvárások: 8 általános iskolai végzettség, 
monotónia-tűrés, színlátás, megbízhatóság

 06 30/ 523-5991

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%

Jászberényi telephelyű, 
acélszerkezeteket 

gyártó kft.
cnc vezérlésű 

léser-, 
vízvágó-, 

lángvágógépek 
működtetéséhez

keres műszaki előké-
szítőt és gépkezelőt.

Telefon: 
+36 30 303 3572

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

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
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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! 

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.

Hatvan, Grassalkovich 

Művelődési Ház

Kossuth tér 24.

2017.02.24 /péntek/ 10-17 ó.
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Mi egy svéd tulajdonban levő multinacionális vállalat vagyunk, és haszongépjárművek fék- és levegő 
rendszeréhez kapcsolódó termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk.  

Üzleti partnereink főleg nehéz gépjárműveket, buszokat és vontatmányokat gyártanak.  
Világszerte számos értékesítési irodával, kutató- fejlesztő és gyártóegységgel rendelkezünk.

Az alábbi pozícióra keresünk új kollégát magyarországi gyártó telephelyünkre:

Az önéletrajzokat e-mailben várjuk a  HR.Hungary@haldex.com, 
vagy személyesen és postán a Haldex Hungary Kft., 
2255 Szentlőrinckáta, Dózsa György út 93. címre.

Feladatok és felelősségek:
• A termelési terv alapján előírt minőségű és mennyiségű  
  termék legyártása az előírt időre
• A kijelölt terület rendezetten, tisztán tartása

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Megbízhatóság
• Minőségi munka iránti elkötelezettség
• Igényesség a munkavégzés és a környezet irányába
• Három műszakos munkarend vállalása

Gyártósori összeszerelő
(Operátor)

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

Juskufa Kft. jászberényi raklap üzemébe felvesz 

SEgédMunKáST éS udvAroST
Jászberény és környékéről.

Jászjákóhalmáról és Jászdózsa irányából 
a bejárás biztosított.

Tel.: 06-20/661-2271

A hatvani  
Vodafone 
üzletbe  
értékesítő 
munka  társa
kat keresünk

Vodafone 
Power to you

Jelentkezését  
fényképes  

önéletrajzzal a  
zsidoimi@gmail.com 

e-mail címre várjuk.

A Városgondnokság Jászárokszállás 
pályázatot hirdet

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

munkakör betöltésére.
SzAKácS

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

30% kedvezmény
KONYHAbúTOrrA!
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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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Lapostetők, 
vizes falak

szigetelését,
ácsmunkákat, 

belső 
átalakításokat, 

burkolatok 
lerakását, 

festést, mázolást 
vállalunk

nyugdíjasoknak 
kedvezményesen, 

díjmentes
felméréssel!

Telefon: 
06-70/255-4232

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

KARBANTARTÁS
ÜGyINTÉZŐ

munkakörbe felvételt hirdet!

Fényképes önéletrajz szükséges!
Környéken lakók előnyben!

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

Elvárások:
- Műszaki ismeretek (A technikusi végzettség előnyt jelent);
- számítógépes ismeret (Word; Excel);
- precíz munkavégzés;
- jó probléma megoldó képesség.

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

Akció érvényes 02.27-től 03.04-ig 
ill. a készlet erejéig.

Pár 100-as MARKET

Nyitva: H-P.: 7-18-ig, 
Szo.: 7-13-ig

Az ÁRvARÁZS új helyen, megújult külsővel, 
bővülő árukészlettel várja kedves vásárlóit!

         Jászberény, Rákóczi út 1. 
 Régi Köhidi vendéglö helyén.

Árvarázs Új helyen                         
több mint 200 m2-en

129Ft 
59Ft 

 (5160Ft/kg)

129Ft 
99Ft 

129Ft 
99Ft 

 (2475Ft/kg) 109Ft 
99Ft 

 (1980Ft/kg)

75Ft 
69Ft 
 (2500Ft/kg)

759Ft 
649Ft 
 (2163Ft/kg)

89Ft 
79Ft

(53Ft/l)

229Ft 
119Ft 
 (2544Ft/kg)

999Ft 
599Ft 

 (684Ft/l)

1199Ft 
999Ft 
 (9999Ft/kg)

249Ft 
209Ft 
 (522Ft/l)

599Ft 
499Ft 

Knoppers
  25g 

Milka Nussini 
40 g

Tibi csoki 
fekete
 ribizlis 90 g

Heinz 
ketchup 
875 ml

Jacobs 
krönung 
100g

Stella 
Artois 
0,4 l

Balaton szelet 
tej 30 g

Milka 300g  Peanut caramel 

Twix csoki  50g

Étkezési utalványokat elfogadunk

Centline univerzális 
törlőkendő 3 db

Woolite 1l 
rózsaszin 

és piros
 mosó gél

Centline 
viszkóz 

felmosó fej
Kristályvíz 

szénsavas 1,5l 

179Ft 
149Ft 

Tüzifa eladó kalodában 
1x1x1m. Tülgy, bükk, akác 15E 
FT/m3-től. (erdei m3:22EFT) 
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 /20/15/
Régiség! Gyűjtő vásárol an-
tik órákat, festményeket, por-
celánokat, hangszereket, régi 
könyveket, órás és egyéb ha-
gyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /9/4/
Gallyfa eladó. Telefonszám: 06-
70/380-7793 /20/18/
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 /20/12/
Régi bútort,  hagyatékot, dun-
nát, párnát veszek. Hétvégén 
is! Érdeklődni lehet: 06-30/317-
0726 /9/6/

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 /10/8/
Felújított gázkészülékek, ka-
zánok, konvektorok, cirkók, 
gáztűzhelyek eladók. Tel.: 06-
20/328-7304 /6/6/
Régiséget, órát, kardot, régi 
pénzt, dísztárgyakat, hagya-
tékot vásárolok. Vámosgyörk, 
Dobó u 18. Tel.: 06-30/3636-
980 /6/6/
Eladó 2 db hordozható kályha, 
1 db mobil kemence, mobil 
kandalló. Telefonszám: 06-
20/3790-929 /3/2/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/kq 
(1189 Ft/mázsa)! 06-30-403-
6754 /4/4/
Praktizáló- leendő orvo-
sok! Sürgősen eladók meg-
egyezéses áron orvosi rendelői 
eszközök, vizsgálóágy, üveg- 
és kartonszekrények, sürgős-
ségi táska, Cardy EKG, vércu-
kormérő, csúcsáramlásmérő, 
stb. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: 06-
70/660-9303 /3/3/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-70/624-5475 /4/4/

20 db fóliába csomagolt kör-
bálás lucerna eladó. Jászbe-
rény 06-30/915-3757 /3/3/
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 /50/3/
Palánta előneveléshez örök-
zöldek, tuja facsemetéhez 
konténerek, vödör, zsák, 
kőzetgyapotkocka. Telefon-
szám: 06-20/937-9301 /2/2/
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 /3/3/
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 /4/2/

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 /10/3/
OKJ-s dajkaképzés. www.
kaszaszakkepzes.hu, 06-30-
269-1061

Februári tűzifa akció! Kalo-
da 80x80x130m ár: 13000Ft-
14500Ft-ig Termékeink 10hó-
napos kitermelés, akác, tölgy, 
bükk Akár ingyenes házhoz 
szállítás! Fuvarunkat 24 órán 
belül teljesítjük. 80x80x130-as 
kaloda Ár: 14500 Ft Ömlesztett 
m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft.Hívjon 
bizalommal! Tel.: 30/502-9810
Eladó Evig gyártmányú 42V fú-
rógép + köszörűgép hozzávaló 
trafóval, ipari kéziszerszámok 
38.000 Ft. Tel.: 06-30/427-9783
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 /5/3/
Februári tűzifa akció tava-
lyi áron! Kaloda 80x80x130m 
ár: 13000Ft-14500Ft-ig Ter-
mékeink kb. 10hónapos ki-
termelés, akác, tölgy, bükk 
Fuvar mennyiségtől, függő-
en ingyenes házhoz szállítás! 
Akár 24 órán belül fuvarunkat 
teljesítjük.80x80x130-as kalo-
da Ár: 14500 FtÖmlesztett m3 
ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 30/752-1650
Szezonvégi kiárusítás kalo-
dás és ömlesztett konyha-
kész hasított tűzifa! Jelenlegi 
termékeink: száraz minőségi 
törzsfa, tölgy, bükk, akác. Ki-
szállítás több helyre és tele-
pülésre megoldható. Szállítás 
mennyiség függvényében in-
gyenes. Kaloda 1mx1mx1xm 
ár: 12500 Ft Erdei m3 ár: 
25000 Ft Üzemi ömlesztett ár: 
17500 Ft /m3 Hívjon bizalom-
mal: 30/610-2218

TÁRSKERESÉS
Rendezett körülmények között 
élő özvegy, nyugdíjas férfi hölgy 
társat keres Hatvanban. Tele-
fonszám: 37/341-747, 13-16 
óráig /4/3/
39 éves 178/80 fiatalember 
kedves, szerény hölgyet keres 
élettársi kapcsolatra, akivel sze-
retetben élhetne. Gyermek nem 
akadály. (Nagyravágyók kímél-
jenek). Tel.: 06-70/286-6503

Kukorica 4.000 Ft/100 kg, fehér 
kis kan sertés eladó. Tel.: 06-
30/2589-422 /3/2/
Fóliaváznak 1 colos horgony-
zott cső ívre hajtva, vascsövek 
tartószerkezethez különböző 
átmérőben eladók. Tel.: 06-
20/937-9301

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

Minden ami egy építkezéshez, felújításhoz kellhet, nálunk rálelhet!

Tavaszi Akció!

Szépítse udvarát a                    Párizs, 
Luxemburg, Vienna, 
Madrid, stb. burkoló
lapjaival.

Keresse a Lendvai Kft. telepeit!

 Téglák:
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ÁLLÁS

SZOLGÁLTATÁS

Táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető internetes munkára 
munkatársakat keresek. Károlyi 
Péter 06-20/777-1122 /16/12/
Közétkeztetéssel foglalkozó 
konyha szakképzett szakácsot 
keres. Fényképes önéletraj-
zot „konyha” jeligével a szer-
kesztőségbe vagy e-mailben a 
jaszsagiszuperinfo@gmail.com 
címre kérjük elküldeni. /10/6/
Jászapáti telephelyre tej-
ipari termékek szállítására 
gépkocsivezetőt keresük. 
Szükséges C, E jogosít-
vány. Érd.: 06-30/692-
7396 /6/6/
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 /6/6/
Azonnali munkakezdéssel,  CO 
hegesztőt, lakatost, pótkocsi 
gyártásához értő szakembert  
felveszek.  Tel.: 06-70/611-
51-33 /5/5/
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 /4/4/
Autóval rendelkező pizza fu-
tárt és gyroszozni vagy pizzát 
sütni tudó, esetleg betanulást 
vállaló férfi kollégát keresünk 
hosszú távra jászberényi 
munkahelyre. Telefonszám: 
+36-70-329-9342, 06-70/325-
7014 /3/1/
Jászárokszállási telephelyű 
cég kőművest keres! Telefon-
szám: 06-20/457-0250 /3/3/

Fogtechnikai labor munka-
társat keres Tel.: 06-30/499-
6084 /4/3/
Autószerelőt, tehergumiszere-
lőt keresünk újhatvani műhely-
be. Telefonszám: 06-30/650-
4265 /20/3/
Angol nyelvtudással jól szitu-
ált recepciós hölgyet keresünk 
jászfényszarui munkahelyre! Je-
lentkezés fényképes önéletrajz-
zal: iroda.jb@gmail.com /3/3/

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 /2/2/

Autóipari cég keres munkatársa-
kat ajkai gyárába, hosszú távra, 
három műszakos munkarend-
be, betanított és szakmunkákra.
Amit kínálunk:- hosszú távú, fi x 
munkalehetőség- kiemelt alap-
bér és műszakpótlékok- túlóra 
lehetőség- béren kívüli jutta-
tás- jelenléti prémium- munka-
ruha- szálláslehetőségJelent-
kezni, érdeklődni lehet: Tel.: 
06-30/631-9440 (csörgessen 
meg, visszahívjuk) E-mail:
erzsebet.nagy@opuswork.eu

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. /3/3/

Kereskedői végzettségű munka-
vállalót keresünk Jászjákóhalma 
és környékéről. Tel.: 06-70/386-
6023 /3/2/
Autóbuszvezetőket keresünk 
Újszász és Jászberény tér-
ségéből. Feltétel: D kat., PÁV 
II., GKI. Bővebb információ: 
57/412-855 /3/2/
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. /3/2/
Száraz és Társa Kft. keres 
azonnali kezdéssel kőművest, 
építőiparban jártas 2 fő se-
gédmunkást. Telefonszám: 06-
30/409-2563 /3/2/
Hatvan környékéről nehéz-
gépkezelőt keresek. Tel.: 06-
70/297-4633 /4/2/
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 /3/2/
Alkalmazottat felvesz ingatlan-
iroda fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/334-
5262
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Telefonszám: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16. /2/1/
Fiatal lány alkalmi munkát vál-
lal. Telefonszám: 06-30/633-
6445 /4/1/

CNC forgácsolókat, szerkezet-
lakatosokat, karusszeleseket 
keresünk korrekt bérezéssel. 
Önéletrajz: szakmunka01@
gmail.com, Telefonszám: 06-
70/633-0463.
SZAKÁCSOK fi gyelem! Dina-
mikusan fejlődő vendéglátó cé-
günk bővülés miatt munkatársat 
keres Abony/ Cegléd/ Nagyká-
ta térségéből. Amit kínálunk: 
igényes munkakörülmények, 
folyamatos szakmai és anya-
gi fejlődési lehetőség, nyitott 
munkahelyi légkör! Ha érdekel a 
lehetőség, önéletrajzod és mo-
tivációs leveled megküldésével 
jelentkezz most! E-mail címünk: 
hr@innoven.hu
213.000 Ft bruttó fi zetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sár-
várra betanított munkásokat ke-
resünk több műszakos munka-
rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950
JÁSZAPÁTITÓL 45km-re kere-
sünk lakatosokat, hegesztőket 
kiemelt bérezéssel. Tel.: 06/30-
182-4705, 06/70-340-2595. 
/2/1/
Kőműveseket keresek Jászbe-
rény, Gyöngyös körzetéből. Tel.: 
06-70/336-0792 /3/1/
Jászárokszállási pizzéria sza-
kácsot, pizza futárt keres. Tele-
fonszám: 06-70/363-7305 /2/1/
AWI-kombináltos hegesztőket 
CO2 gyakorlattal, CO2-hegesz-
tőket, lakatosokat, illetve szer-
számkészítőket keresünk. Ma-
gas órabér! Szállás biztosított. 
06-70/206-2621, 06-70/508-
7583, szupermunka@index.hu
Szereti az állatokat? Érdeklik 
a kihívások? Pontosan, odafi -
gyeléssel végzi a munkáját? Jó 
kereseti lehetőséggel, bejárási 
térítéssel ajánlunk munkalehető-
séget Horton. Rovarok tenyész-
téséhez keresünk munkatársat 
hosszú távra. Tel.: 06-30/202-
0396 /4/1/
Kőművest, burkolót azon-
nali kezdéssel, folyama-
tos munkára keresek. 
Telefonszám: 06-70/604-
0582 /3/1/
Hajnali kisegítőt keresünk 
pékáru üzletbe, nyugdíjas és 
helyi lakosok jelentkezését 
várjuk. Érdeklődni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: 06-
20/596-7805
Hatvani trafi kba és szolá-
riumba keresünk önállóan 
dolgozni tudó, szakképzett 
alkalmazottat eladói mun-
kakörbe. Hétvégi és ünnep-
napi munkára. Jelentkezés: 
06-70/323-0391 /2/1/

Hatvan környékéről keresünk 
bedolgozásra, vagy részmun-
kaidőben női felsőruházat készí-
tésében jártas varrónőt. jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal: 
avig@share-capital.eu /3/2/

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 /10/4/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást, gépjármű szállítást 
vállalok. Telefonszám: 06-
70/200-4568 /20/10/
Napkollektorok, napele-
mek tervezését, értékesíté-
sét, telepítését, karbantartását 
vállaljuk. Bemutató rendsze-
rek megtekinthetők. Tel.: 06-
70/200-4568 /20/11/
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 /10/5/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Tel.: 06-70/200-
4568 /20/10/
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 /10/9/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül, 0-24-ig zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
06-70/233-0673. /7/7/
Vállaljuk épületek, lakások hőszi-
getelését, valamint mindenféle 
kőműves munkát, gipszkartono-
zást, tetőfelújítás, épületek, laká-
sok bontásait. 20/956-2298 /4/3/
Hidegburkolás, festés, 
gipszkartonozás, teljes lakás-
felújítás, új ház építése. Tel.: 
06-30/629-5673 /12/3/
Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes áraján-
latkészítés. Akció -10%. 06-
30/229-2206, www.palateto-
felujitasjavitas.hu /4/2/
CSERÉPKÁLYHÁK, kandallók 
építését, javítását vállalom. 06-
20/417-95-29 /4/2/
Kártyajóslás, átoklevétel, 
szerelmi-, pénz- és sikermágia. 
Energetizált kristályok, védő- 
és szerencsehozó talizmánok 
rendelhetők. Érdeklődni: 06-
20/446-0288 /2/2/

„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 /3/2/
Akciós tűzifa! Cser, bükk, tölgy 
2000 Ft/100 kg, akác 2200 Ft/
kg. 06-20/514-2682.
Hűtőkocsi bérelhető, rendez-
vényekre, esküvőkre, stb, 3-5-
10-15-20 m3-es méretben.  T.: 
06-70-364-5066
Vizes falak utólagos szigete-
lése acéllemezzel, mérsékelt 
áron. Tel.: 06-30/5577-192 
/6/1/
IDŐS-GONDOZÁST VÁLLA-
LOK. Referenciával rendelke-
ző szociális gondozó fiatal nő 
idős-gondozást vállal Aszód, 
Gödöllő környékén. (Bevásár-
lás, takarítás, receptek kiváltá-
sa, személyi higiénia betartása, 
gyógyszerelés, sebkötözés.. 
stb) Hívjon bizalommal: 06-
20/452-4477 /2/1/
Terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben. 
06-30/3454-724
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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 /3/2/

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

JÁRMŰ

Autófelvásárlás! Eladná autó-
ját? Hívjon! Akár műszaki hibás, 
lejárt műszakis autók felvásár-
lása, ingyenes elszállítással. 
Tel.: 06-30/912-4445 /10/5/
Jawa, Simson,  Mz, Pannonia, 
Komar és korabeli motorokat, 
alkatrészeket vásárolok! Tel.: 
06-20/445-7035
RÉGI AUTÓKAT vásárolok, 
gyüjtök. (1930-1975) CITROEN 
2cvKACSA, Volkswagen T1 T2 
Transporter, Skoda Octavia, 
Fiat500, Renault 4cv, Opel Oly-
mpia, Trabant 500 600, Merce-
des Benz. T: 20/572-5142.
Elektromos kerékpár eladó. 
Tel.: 06-70/205-7904
Eladó MZ TS 125 ’84-es Delu-
xe 2 év műszakival, névre írva, 
gyári állapotban, eredeti festés 
és felszereltség, továbbá egy 
Piaggio Avanti nagykerekű 50 
kp. kismotor. Tel.: 06-30/427-
9783 /2/1/

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

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

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

Tel.: 06 30 948 2646

Gyöngyösön
március 11-én.

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.

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói üdülés félpan-
zióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 
Ft/fő/3éj www.frankvendeghaz.
hu 06-30/944-9398 /2/1/
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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 /9/2/
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 /20/13/
Jászteleken 75 m2-es, össz-
komfortos családi ház eladó. 
Telefonszám: 06-20/415-
4003 /3/3/
Jászberényben, Szent Imre 
Herceg úton új családi ház el-
adó. 06-30/665-3096 /3/3/
Jászárokszállás központjában 
3 szobás ház telekkel épüle-
tekkel csendes helyen eladó. 
06-70/333-9559 /3/3/
Eladó Jászberényben, a Szent 
István körúton, 58 m2-es, 3. 
emeleti, 2 szobás, felújítandó, 
erkélyes lakás. Ingatlanköz-
vetítők kíméljenek! Tel.: 06-
30/393-5236 /3/3/
Hatvan, Pázsit u. 8. IV. emeleti, 
2 szobás lakás eladó. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-70/338-7586 /4/3/
Hatvanban, csendes, nyugodt 
utcában, belvárostól pár percre 2 
szoba + nappalis, 80 nm-es csa-
ládi ház 500 nm-es telken eladó. 
Tel.: 06-70/987-6242 /2/1/

BÉRLET
Hatvanban munkásoknak 
szállás kiadó zárható udvarral. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-30/650-
4265 /10/5/
Jászberényben külön bejáratú, 
teljesen felszerelt szoba, kony-
ha, fürdőszoba elsősorban 
munkásoknak kiadó. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefon-
számon: 06-30/9100-843 /3/3/
Újhatvanban szoba, konyha, 
fürdőszobás lakrész bútorozva, 
hosszútávra fiatalos nyugdíjas 
férfinak kiadó. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-20/384-3906 /2/2/
Óhatvanban 60 nm-es helyiség 
kiadó a főúton irodának, okta-
tás céljára, stb. Megállási lehe-
tőség közvetlenül a ház előtt. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-20/9885-
416 /3/2/
Jászberényben, Szent László ut-
cai 1,5 szobás, bútorozott lakás 
kiadó. Kaució szükséges. Tel.: 
06-30/9532-926 /3/1/

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 /3/2/
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 /3/3/
Andornaktálya központjában ki-
tűnő állapotú, remek beosztású, 
nagy nappali+4 szobás (szuterén, 
dupla garázs stb.) családi ház 
parkosított nagy telekkel tulaj-
donostól eladó. Tel.: 06-20/938-
6322
Eladó Somoskőújfaluban 3 
szobás családi ház. Lakás-
ra elcserélhető. Tel.: 06-
32/311-877.
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
Szolnok, Vasútáll. 63nm 1.em., 
2.5 szobás, klímás, felújított 
téglalakás TULAJDONOSTÓL 
eladó. 12.8MFt. 70/5477-818 
+36705477818 www.ingatlan.
com/22986291

ÁLLAT
Mangalica hízók, süldők és ma-
lacok eladók. Érd.: 06-30/9331-
714 /20/3/
200 kg-os nagy súlyú hízók 
Jászágón eladók. Tel.: 06-
30/4611-242 /3/3/
Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon 
szép barna tollas, kiválóan 
tojó, ingyen házhoz szállítva. 
06/70-240-13-31
Mangalica választási malacok, 
hízó, egy anyadisznó eladó. 
Tel.: 06-20/227-3310
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Tojótyúk egyéves, 599 Ft/db. 
áron jegyezhető: Hatvan 06/37-
344-173, Heréd 06-37/788-396

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262

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
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kistestű kan
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1 éves németju-
hász kan

1 éves
kistestű keverék
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Ronin
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10 hónapos
közepes alkatú kan

1 éves szuka
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10 hónapos kistes-
tű keverék kan

Jászjákóhalma Község Önkor-
mányzati Képviselő-testülete 
meghirdet nyílt árverés útján 
történő értékesítésre a jászjá-
kóhalmi 460/1. hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület művelési ágú, 
2660 m2 területű ingatlanból 
1000 m2-t 700 Ft/m2+áfa kikiál-
tási áron azzal a megkötéssel, 
hogy lefelé történő licitálás-
ra nincs lehetőség. Megfelelő 
számú jelentkező hiányában az 
árverés elmaradhat a tulajdo-
nos döntése szerint. A vásárlási 
jogot elnyerőt terheli a tulajdon-
jog-átírással és a terület-meg-
osztással összefüggő minden 
költség. Részletes információk: 
Községi Polgármesteri Hivatal, 
Jászjákóhalma, Fő út 27. Tel.: 
57/538-200. Igények bejelenté-
sének határideje: 2017. március 
9. 16 óra. Az árverés időpontja 
és helyszíne: 2017. március 13. 
15 óra, a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozóterme.

A rendszeres szűrő-
vizsgálattal 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>szurések)

Kovács István Zoltán, 
szűrési koordinátor,

HMK Népegészségügyi 
Főosztály

Tel.: 06-36-511-910
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PÉNZTÁRGÉP 
        - MÉRLEG
Új és használt készülékek 
kereskedelme és szervize

kellékanyag ellátás, 
nav ügyintézés,  

mérleg hitelesítés

3200 Gyöngyös, Alkotmány u 1/A
Tel.: 37/311-299, 37/500-232 

Mobil: 30/9552-219
www.digit2001.hu

Dacia

Think big, pay littlewww.dacia-sandero.cz

Új  
Dacia Sandero Stepway 
Minden benne van

DEALER NEVE KFT.
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789, WWW.DEALER WEBCÍM.HU

Az ajánlat 2017. január 15-től visszavonásig érvényes. Új Sandero vegyes fogyasztás l/100km: 3,5-6,2; CO2-kibocsátás g/km: 90 – 120 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-
fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az akcióban résztvevő Dacia 
márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció.

www.dacia.hu

MEDIA NAV multimédia és navigáció, 
tolatókamera, 5 teljes értékű ülés

Új Dacia modellek már 

1 990 000 Ft-tól
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SHICK-R KFT.,   
3200 GYÖNGYÖS, SZURDOKPART ÚT 66., 
TEL.: 06 37 505 040, FAX: 06 37 505 042

HAJNALFA
Ajtók, ablakok görcsmentes, rétegragasztott, 
hossztoldott, ill toldás nélküli borovi fenyőből. 

 Igény szerint felületkezelve, beépítve.

BúToRoK, GARdRÓBoK  
TöMöRFáBÓL, BúToRLAPBÓL.

Hívjon most! Tel.: 06-20/3536-893. www.hajnalfa.5mp.eu

ÚJdONSÁG!      88 mm-es szerkezet 3 rétegű üvegezéssel 
Ug=0,6 BEvEZETŐ ÁRON, prémium hő és hangszigeteléssel. 

Legyen öné a legjobb! Minőség a gyártótól!

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

A Hatvani Városgondnokság felvételre keres, legalább B ka-
tegóriás jogosítvánnyal és fizikai jellegű szakmunkás végzett-

séggel rendelkezőket, közterület karbantartási munkára. 
Érdeklődni személyesen lehet, önéletrajzzal és a végzettséget igazoló dokumen-

tumokkal a Városgondnokság székhelyén. Hatvan, Szepes Béla u. 2.sz alatt.

www.kdjbutorhaz.hu

Jászberény, Kun u. 21. Tel.: 57/411-103,
06-30/412-3221, Ny.: h-p.: 9-18-ig, szo.: 9-14-ig.

Egyedi konyhabútorok gyártása igény szerint
- Étkezőgarnitúrák
- Konyhabútorok
- Szekrénysorok
- Nappalik
- Gardróbok
- Hálószobabútorok
- Előszobabútorok
- Kárpitos bútorok
- Gyerekszobabútorok
- Iroda-, dolgozószoba
  bútorok
- Kiegészítő bútorok
- Matracok

KDJ Bútorház
JÁSZBERÉNY

- Bútorlapok
- Munkalapok
- Ajtófrontok
- Beépíthető készülékek

Jászárokszállás, Kossuth u. 61-63.
Tel.: 20/584-6429, 57/430-272.

MONdJA EL SZLOGENÜNKET
ÉS 10 % KEdvEZMÉNyT AdUNK
ENERGIATAKARÉKOS IZZÓK, LEdES 
ÉS HAGyOMÁNyOS IZZÓK ÁRÁBÓL!

Készüljön velünk a születésnapunkra 
és használja ki kedvezményeinket!

Már 10. éve a lakosság szolgálatában.

JÁSZ-VILLANYÁSZ 
a villamosságban ÁSZ

 

 

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

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal a 
hu@mader-logistik.com e-mail címen, „Info” jeligére!

- 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

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

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

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


