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BUBORÉK
SZIKVÍZÜZEM

Szomjoltó     Legolcsóbban a gyártótól!
     Jászberény, Balaton u. 25.

06-70/9787-829

www.drkutilajos.hu

Dr. Kuti Lajos 
sebész főorvos

Proktológiai 
magánrendelés

Rendelési idő: Jászberény, 
Árendás u. 13.

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

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

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

kezelése.

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

operátor 
munkakörre keres ceglédi telephelyre, több műszakos 
munkarendbe kollégákat.

Önéletrajzát kecskemet@trenkwalder.com  
e-mail címre várjuk.
Tel.: +36 20 499 6301

A sikeres üzlethez 
tisztánlátás szükséges
ZEISS Officelens megoldások

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

Ajándék 

ZEISS

Officelens akár

120 000 Ft

értékben

A sikeres üzlethez
tisztánlátás szükséges

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

Hatvanba 
PiZZaFuTárT 

azonnali kezdéssel 
felveszek!

0670/327-6579

Jászberényben, a piactéren  
március 8-án (szerdán)  7-9 óráig

a legúJabb tavaszi  modellek, nagy választékban!

cipő
végkiáRUsÍtás! 

 1500 Ft -tólMiNDeN Pár
CiPő, PaPuCs

06 57/405 225

5100, Jászberény, 
Piactér

Kérjen időpontot ingyenes 
látásvizsgálatra

Jászberény legújabb optikája

Az akció időtartama: 
2017.03.01. - 04.15.

Kiütöttük a
lencse árakat!

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



2017. március 2.2

- 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.

H-P.: de. 9-12- ig  
            du. 14-17 ig

                    Szo.: 8-12 óráig

 
Szeretettel várunk!

Nyitva:  

VÉGRE ITT 
A TAVASZ!

Márciusban 
2000 Ft feletti 

vásárlásaid után 
ajándékaink kö-
zül válogathatsz.

Feladatok:
- Megrendelések felvétele és visszaigazolása országos partnerektől
- Megrendelésekkel kapcsolatos ügyintézés a külföldi anyavállalattal
- Árajánlatok készítése, számlázás 

Elvárások:
- Középfokú végzettség
- Angol nyelv társalgás szintű ismerete
- Office irodai programcsomag jó ismerete
- Precizitás, felelősségteljes munkavégzés
- Jó kommunikációs készség

Előny: Műszaki érdeklődés, cseh vagy szlovák nyelv ismerete
Amit kínálunk: - Stabil jövedelem
 - Kiszámítható munkaidő 
 - Fiatalos, dinamikus légkör 

Szerszámkészítéssel foglalkozó jászberényi cég keres 

irodai 
asszisztenst

Fényképes önéletrajzokat a kanak@kanak.hu e-mail címre 
várjuk. Bővebb információ az állásról: 57/50-50-50

Jászberényi
telephelyű cég

keres
cégvezető mellé

irodai
asszisztenst 

Feltételek:
számítógépes
alapismeret
középfokú
 végzettség

 telefon: 
06-70/7735-112

Villanyszerelõ cég
munkatársakat keres

 az alábbi munkakörbe:

ViLLaNy- 
sZereLõ

Követelmény:
szakirányú végzettség

Elõny:
szakmai tapasztalat
Jelentkezni lehet a

veronika.katona 
@centervill.net 

e-mail címen 
fényképes szakmai

önéletrajzzal.

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

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

MOLETT
DIVAT

(31-es főút mellett, a Hudák Keres-
kedőházzal szemben) Kossuth L. u. 

163/6.   Tel.: 06-30/2320-593

NaGykáTáN

NőNaPi
akCiÓ

Március 8-án 
csak 1 napig MiNDeN 
női kosztüm 

FéLárON kapható!

Ny.: h-p.: 9-17 óráig, szo.: 8-12 óráig.
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Esztétikai fogászat
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

Teljes körű
    fogorvosi ellátás.

Rendelnek:

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Dr. Martonos éva 
fogszakorvos
H, Sz,.: 13-18,
Cs.: 8-14-ig 
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058.

Dr. krampek Márton
fogszakorvos
H, Sz, P.: 8-13, 
K, Cs.: 13-19
Telefon: 57/655-506Cirkon-koronák

és fogfehérítés.

Jászberényi telephelyű, 
acélszerkezeteket 

gyártó kft.
CNC vezérlésű 

léser-, 
vízvágó-, 

láNgvágógépek 
működtetéséhez

keres műszaki előké-
szítőt és gépkezelőt.

Telefon: 
+36 30 303 3572

Nemzetközi  
gépjárművezetőket 
keresünk c+e kategóriával  

nyerges szerelvényre. 
Kezdők jelentkezését is várjuk, 

betanítási időszak biztosított 4 kezes 
járatokkal. Kimagasló fizetés, heti 
hazajárás, szabad hétvégék, fiatal 

géppark, családias környezet. 
Ha van jogsid és szeretnél világot látni 

jelentkezz bátran! 
Nagy Tamás 06/30/228-09-43

 ÚJ TAVASZ 
ÁRUVÁLASZTÉKKAL 

VÁRUNK
miNdeN pÉNTeKeN

miTU pRÉmiUm 
HASZNÁLTRUHA

JÁSZbeRÉNy

TAVASZI
GARDRÓB 
FRISSÍTÉS 

MOST INDUL!

Lehel vezér tér 15.
Nyitva: 

H-p 9-18, Szo 9-12
www.mitu.hu 

facebook.com/ 
mituhasznaltruha

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%
Nő nap március 8.

Jászberényi telephely-
re megbízható, önálló 

munkavégzésre alkalmas, 
középfokú végzettségű 

eLaDÓNőT 
keresünk.

Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon: 

06-30-748-7497
Hétfőtől péntekig 
12:00-16:00 - ig.

Jászberényi 
telephelyre OkJ-s 

targoncavezetői bi-
zonyítvánnyal, műsza-
ki érzékkel rendelkező, 
jászberényi lakhelyű, 
megbízható fiatal férfi 

TarGONCa-
VeZeTőT 

keresünk.
Érdeklődni:

Tel.: 06-30/748-7497
Hétfő-Péntek 12-16 ó.

   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.

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
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 PiaC MarkeT
Jászberény, Gyöngyösi út 35.

Telefon: 06-30/513-9691.

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

akCiÓ 2017.03.02-től 2017.03.09-ig

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

V.: 7-20-ig

                NyiTVa TarTás 

Carling szénsavas alkoholos ital 0,3 l  249.-
Tibi táblás csoki 90 g .............................129.-
Joghurtos tejszelet 28 g .......................119.-
Sűrített paradicsom 500 ml dobozos .129.-
löwenbrau dob. sör 0,5 l ......................149.-
Sága falni jó virsli 140 g ........................179.-
hajdú parasztkolbász 1 kg ...................999.-
Mizo flört joghurt 150 g .........................109.-
Füstölt trappista 1 kg ........................ 1.199.-
royal Cafe 3in1 175 g ............................239.-
Kukorica konzerv 340 g ........................129.-
Családi tészta 1 kg .................................299.-

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)

MINŐSÉGI HASZNÁLTRUHA-ÜZLET

Gyöngyös, Köztársaság tér 6. (Piacnál a vietnámi bolt melett)
Ny.: h.–p. 8–16.30-ig, szo. 8–12 ig.
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Minden szerdán
teljesen új árukészlet!

Megérkezett 
a tavaszi árukészlet!

Legyen a törzsvásárlónk!
Gyűjtse a pontokat
a kedvezményért!

Hétfőn, kedden

-30%
kedvezmény

minden ruhadarabra!
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Megújult környezetben várjuk 
kedves vásárlóinkat!

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!

KARBANTARTÓ LAKATOS
hatvani telephely,

8 órás foglalkoztatás
Feladat: vasúti tartálykocsik 

felépítményének javítása
Elvárás:

- Szakirányú végzettség
- B kat. jog.
Jelentkezés:

pultrans@pultrans.hu
06-30/571-1970

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

- 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

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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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.

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.

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

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

Hatvan központjában üzemelő kiskereskedés 

eladó-pénztáros
munkakörbe keres végzettséggel és gyakorlattal

rendelkező kollégát teljes munkaidőben. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 

az alábbi címen lehet: 
demarcokft@gmail.com vagy Goods Market üzlet

3000 Hatvan, Horváth M. u. 14.
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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

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

Horgászok 
figyelem!

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

eLaDÓ! Jászárokszállás 
városközpontjában 
a Kisfaludy u. 16 

szám alatti 
összkomfortos 

160 m2 es lakóház 
30m2 es pincével .

 Telefon:
06 30 353 3160

Hatvanba 
PiZZaFuTárT 

azonnali kezdéssel 
felveszek!

0670/327-6579

Lapostetők, 
vizes falak

szigetelését,
ácsmunkákat, 

belső 
átalakításokat, 

burkolatok 
lerakását, 

festést, mázolást 
vállalunk

Nyugdíjasoknak 
kedvezményesen, 

díjmentes
felméréssel!

Telefon: 
06-70/255-4232

A Városgondnokság Jászárokszállás 
pályázatot hirdet

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

munkakör betöltésére.
SzAkácS

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

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.

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!
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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.
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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.

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 
(Extra méret 65.900 Ft 39.540
Fekete műszálas öltöny 25.900 Ft 15.540 Ft
Osztrák bőr cipők és szandálok 30.000 Ft 
13.000 - 14.000 - 15.000 Ft (hiányos méretek)

Egyes pulóverek és ingek

3.000 Ft-os 
egységárban kaphatók, 

amíg a készlet tart!

Hatvan,  
Horváth M. út 15.

(Outlettel (CBA) szemben)

TAVASZI VÁSÁR!

 

 

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!

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.

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! 

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!

keresse a Lendvai kft. telepeit!

 Téglák:

Cserepek 
 készletről

Rapido Balance
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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

Tüzifa eladó kalodában 1x1x1m. 
Tülgy, bükk, akác 15E FT/m3-
től. (erdei m3:22EFT) Gyors ház-
hozszállítással. Tel.: 06-20/805-
7697.

Bőrkanapék újszerű állapotban 
eladók: 1 db 2 személyes és 1 
db 3 személyes, capuccino szí-
nű. Könnyen tisztán tartható, 
ezért kiválóan alkalmas irodák, 
rendelők, appartmanok beren-
dezésére is. (Külön-külön is!) 
Tel.: 20/4195-508

VEGYES
Régiség! Gyűjtő vásárol an-
tik órákat, festményeket, por-
celánokat, hangszereket, régi 
könyveket, órás és egyéb ha-
gyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /9/5/
Gallyfa eladó. Telefonszám: 06-
70/380-7793 /20/19/
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 /20/13/
Régi bútort,  hagyatékot, dun-
nát, párnát veszek. Hétvégén 
is! Érdeklődni lehet: 06-30/317-
0726 /5/1/

Eladó kerekes szemeteskuka, so-
ros korcsolya, női kerékpár, biz-
tonsági gyerekülés autóba, kerék-
párra, bukósisak, rozsdamentes 
mosogatótálca, gyerekkerékpár, 
Opel 13-14”-es lemezfelni gumival 
és 205/55/16-os téli gumik. Érdek-
lődni a következő telefonszámon 
lehet: 06-70/247-0863 /10/9/
Eladó 2 db hordozható kályha, 
1 db mobil kemence, mobil 
kandalló. Telefonszám: 06-
20/3790-929 /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 /50/4/
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 /4/3/
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 /5/4/
Kukorica 4.000 Ft/100 kg, fehér 
kis kan sertés eladó. Érdeklődni 
a következő telefonszámon le-
het: 06-30/2589-422 /3/3/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475 /5/1/

10 hl-es, jó állapotú Hardi sző-
lőpermetező szántóföldi karok-
kal is eladó. Tel.: 06-30/273-
2351 /2/1/
Vásárolnék hagyatékból régi 
bútorokat, dunnát, párnát, 
egyéb használati tárgyakat. 
06(30)304-9643
Eladó körbálás szalma 1.000 
Ft-2.000 Ft-ig, bála, kukori-
caszár 1.500 Ft/db, körbálás 
lucerna és széna, ugyanitt kb. 
120-180 kg-os hízók. Tel.: 06-
30/652-1866 /3/1/
Eladó 1 db gáztűzhely elektro-
mos sütővel nagyon jó állapot-
ban. Telefonszám: 06-29/442-
307 /3/1/
Jászárokszálláson kisbálás 
lucerna, lucerna mag, egy ko-
rongos függesztett műtrágya 
szóró eladó T.: 06-30/25-26-
091 /3/1/
Februári tűzifa akció tavalyi 
áron! Kaloda 80x80x130m ár: 
10000Ft-13000Ft-14500Ft-ig 
Termékeink kb. 10hónapos 
kitermelés, akác, tölgy, bükk 
Fuvar mennyiségtől, függő-
en ingyenes házhoz szállítás! 
Akár 24 órán belül fuvarunkat 
teljesítjük. 80x80x130-as ka-
loda Ár: 14500 Ft. Ömlesztett 
m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hív-
jon bizalommal! Telefonszám: 
30/752-1650

OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA 
tanítás! NyáRoN Is (Hat-
vanban)! PÓTVIZsGáRA 
FELKÉsZÍTÉs! - Középis-
kolások, általános iskolások, 
egyetemisták korrepetálása! 
- Érettségire, emelt szin-
tű érettségire felkészítés! 
- 8. osztályosok középiskolai 
felvételire való felkészítése! 
Matematika, Fizika egye-
temistáknak! Több mint 20 
év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/3318-359 /10/4/

HW 6 tonnás pótkocsi, 165-ös 
fűkasza, 25 soros vetőgép, T4K 
billenős pótkocsi, talajmaró, 
KCR-3000, rakodógép eladó. 
Tel.: 06-30/3561-112 /2/1/
Eladó: betonkeverő, 380-as 
villanymotor, hajtóművek, fa 
és vasipari gépek, csapágyak, 
ékszíjjak. Szimmeringek nagy 
választékban kaphatók! Uitt: 
alkatrészgyártást, gépfelújí-
tást vállalok! Telefonszám: 06-
20/331-9758
Eladó HUSQVARNA J55S   
üzemképes javításra szoru-
ló fűnyíró gép. Ir.ár: 35 ezer 
Ft. Jászárokszállás: T.: 06-
20/282-05-00
Nyúlketrec, libák, búza, kuko-
rica 55 Ft/kg Heréden eladó. 
Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 06-30/294-
4733 /2/1/

TÁRSKERESÉS
Rendezett körülmények között 
élő özvegy, nyugdíjas férfi hölgy 
társat keres Hatvanban. Tele-
fonszám: 37/341-747, 13-16 
óráig /4/4/
172/78, 67 éves, független férfi 
vagyok. Külsőm fiatalos, szívem 
fiatal. Keresem a párom ötvenes, 
vékony, csinos, intelligens hölgy 
személyében. Telefonszám: 06-
70/2525-305
Hatvani 47 éves fiatalember keresi 
kortól függetlenül barátnőjét tartós 
vagy laza kapcsolatra. Tel.: 06-
70/670-5265 /3/1/
62 éves hölgy komoly barátot 
keres, 65 éves korig! Telefon: 06-
20/230-3211

Opel Astra Sedan 1.4 (meggy-
piros, 19 éves) szuper megkí-
mélt állapotban, 130 000 km-
rel, 1 év műszakival, téli-nyári 
gumiszettel ELADÓ! Tel: 70/325-
9828, 17 órától

JÁRMŰ

Autófelvásárlás! Eladná autó-
ját? Hívjon! Akár műszaki hibás, 
lejárt műszakis autók felvásár-
lása, ingyenes elszállítással. 
Tel.: 06-30/912-4445 /10/6/
Eladó MZ TS 125 ’84-es Deluxe 
2 év műszakival, névre írva, 
gyári állapotban, eredeti festés 
és felszereltség, továbbá egy 
Piaggio Avanti nagykerekű 50 
kp. kismotor. Tel.: 06-30/427-
9783 /2/2/

ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszlói üdülés félpan-
zióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 
Ft/fő/3éj www.frankvendeghaz.
hu 06-30/944-9398 /2/2/

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

adószámunk: 18593310-1-10
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ÁLLÁS

SZOLGÁLTATÁS

Táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető internetes munkára 
munkatársakat keresek. Károlyi 
Péter 06-20/777-1122 /16/13/
Közétkeztetéssel foglalkozó 
konyha szakképzett szakácsot 
keres. Fényképes önéletraj-
zot „konyha” jeligével a szer-
kesztőségbe vagy e-mailben a 
jaszsagiszuperinfo@gmail.com 
címre kérjük elküldeni. /10/7/
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 /3/2/
Fogtechnikai labor munka-
társat keres Tel.: 06-30/499-
6084 /4/4/
Autószerelőt, tehergumiszere-
lőt keresünk újhatvani műhely-
be. Telefonszám: 06-30/650-
4265 /20/4/
Kereskedői végzettségű munka-
vállalót keresünk Jászjákóhalma 
és környékéről. Tel.: 06-70/386-
6023 /3/3/
Autóbuszvezetőket keresünk 
Újszász és Jászberény tér-
ségéből. Feltétel: D kat., PÁV 
II., GKI. Bővebb információ: 
57/412-855 /3/3/
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. /3/3/
Száraz és Társa Kft. keres 
azonnali kezdéssel kőművest, 
építőiparban jártas 2 fő se-
gédmunkást. Telefonszám: 06-
30/409-2563 /3/3/
Hatvan környékéről nehéz-
gépkezelőt keresek. Tel.: 06-
70/297-4633 /4/3/
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 /3/3/
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Telefonszám: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16. /2/2/

Fiatal lány alkalmi munkát vál-
lal. Telefonszám: 06-30/633-
6445 /4/2/
JÁSZAPÁTITÓL 45km-re kere-
sünk lakatosokat, hegesztőket 
kiemelt bérezéssel. Telefon: 
06/30-182-4705, 06/70-340-
2595. /2/2/
Kőműveseket keresek Jászbe-
rény, Gyöngyös körzetéből. Tel.: 
06-70/336-0792 /3/2/
Jászárokszállási pizzéria sza-
kácsot, pizza futárt keres. Tele-
fonszám: 06-70/363-7305 /2/2/

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

ÁLLÁST KERES

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 juttatás, 
jelenléti prémium, munkaruha, 
szálláslehetőség. Jelentkez-
ni, érdeklődni lehet: Tel.: 06-
70/631-9440 (csörgessen meg, 
visszahívjuk) E-mail: erzsebet.
nagy@opuswork.eu

Jelentkezőket keresünk 100-
200 m2-es saját fóliában tör-
ténő magtermesztésre, május 
eleji ültetéssel. Jelentkezni 
lehet telefonon Turza Pál 
+36-30-567-8545, e-mail-
ben dunamagkft@freemail.
hu /3/1/

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 /4/2/
Kőművest, burkolót azon-
nali kezdéssel, folyama-
tos munkára keresek. 
Telefonszám: 06-70/604-
0582 /3/2/
Megbízható traktorost kere-
sünk gyümölcsösbe, Gyön-
gyös térségében. Állandó 
munka, biztos megélhetés, 
útiköltség térítés, szállás le-
hetőség. Tel.: 06-20/9356-
969
APOLLÓ gumigyárba kere-
sünk CO-AWI hegesztőket, 
lakatosokat, csőszerelőket, 
napi hazajárással, 1000.-
Ft.nettó órabérrel. Bejelentett 
munkaviszony. Tel.: 06/30-
182-4705.
213.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, előleg meg-
oldott. Sárvárra betanított 
munkásokat keresünk több 
műszakos munkarendbe. 
Érd.: 06-20/224-0242, 06-
30/791-0950
Betanított dolgozókat ke-
resünk kiemelt bérezéssel 
mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, ét-
kezés, utazás biztosított. 06-
70/354-9321
Kertészetbe képzett, gyakor-
lott női dolgozót keresek, hat-
vani lakost. Tel.: 06-20/937-
9301
Hatvani fagyizóba eladót 
felveszünk. Tel.: 06-70/332-
9055 /2/1/

Hatvanban vagy Újhatvanban 4 
órás állást vállalnék. (Irodák, cé-
gek takarítása). Friss nyugdíjas. 
Tel.: 06-30/776-9820

Azonnali munkakezdéssel,  
CO hegesztőt, lakatost, pót-
kocsi gyártásához értő szak-
embert  felveszek.  Tel.: 06-
70/611-51-33 /5/1/
Angol nyelvtudással jól szi-
tuált recepciós hölgyet kere-
sünk jászfényszarui munka-
helyre! Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal: iroda.jb@gmail.
com /5/1/
Mezőgazdasági gépszerelőt, 
targonca szerelőt, autó sze-
relőt, autó villamossági sze-
relőt, keresünk gödöllői mű-
helybe. Jó munkahelyi légkör, 
kiemelt bérezés, utazási hoz-
zájárulás. +36-20-233-0174
Tehergépkocsivezetőt ke-
resek C, E kategóriás jo-
gosítvánnyal Nagykáta és 
vonzáskörzetéből. Tel.: 06-
30/9447-684 /3/1/
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 /5/1/
A Jászberényi Szent Erzsébet 
Kórház azonnali kezdéssel 
felvételre keres takarítónő 
munkakörbe munkavállalót. 
Érdeklődni Tóth Árpádnál 
személyesen, Jászberény, 
Szelei út 2., illetve telefonon 
az 57/500-200 (127 mellék) 
telefonszámon lehet. /3/1/
VIDÉKI munkahelyre keresünk 
AWI hegesztőket, csőszerelő-
ket, CO hegesztőket, lakato-
sokat, illetve segédmunká-
sokat. Vidékieknek szállás, 
utazás, napi előleg megol-
dott. Érd: 06/30-681-96-55, 
06/30-194-36-75.
Jó kapcsolatokkal rendelkező 
aktív nyugdíjast keresünk há-
lózati-értékesítési vezetőnek. 
Tel.: +36-20/444-3530 /3/1/
Világújdonság, magyar készít-
mény forgalmazásához ke-
resünk sikerorientált egyént. 
Tel.: +36-20/229-2165 /3/1/
Hatvani fagyizóba alkalma-
zottat keresek eladói mun-
kakörbe áprilisi kezdéssel. 
Szakirányú végzettség előny. 
Jelentkezni +36-70/338-5249 
telefonon lehet. /2/1/
Hatvani pékáru boltba reg-
geles műszakba eladó-pénz-
tárost keresünk, helyiek 
jelentkezését várjuk. Érd.: 06-
20/596-7805

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

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 /10/5/
Költöztetést, fuvarozást, bút-
orszállítást, gépjármű szállítást 
vállalok. Telefonszám: 06-
70/200-4568 /20/11/
Napkollektorok, napele-
mek tervezését, értékesíté-
sét, telepítését, karbantartását 
vállaljuk. Bemutató rendsze-
rek megtekinthetők. Tel.: 06-
70/200-4568 /20/12/
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 /10/6/

Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Tel.: 06-70/200-
4568 /20/11/
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 /10/10/
Vállaljuk épületek, lakások hőszi-
getelését, valamint mindenféle 
kőműves munkát, gipszkartono-
zást, tetőfelújítás, épületek, laká-
sok bontásait. 20/956-2298 /4/4/
Hidegburkolás, festés, 
gipszkartonozás, teljes lakás-
felújítás, új ház építése. Tel.: 
06-30/629-5673 /12/4/
Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes áraján-
latkészítés. Akció -10%. 06-
30/229-2206, www.palateto-
felujitasjavitas.hu /4/3/
CSERÉPKÁLYHÁK, kandallók 
építését, javítását vállalom. 06-
20/417-95-29 /4/3/
„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 /3/3/
Vizes falak utólagos szigetelése 
acéllemezzel, mérsékelt áron. 
Tel.: 06-30/5577-192 /6/2/
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 /2/2/
VARRÓGÉPSZERVIZ! Rend-
kívüli árengedmény! Árainkról 
bővebben: www.varrogepszer-
viz.net 06-70/565-2922
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül, 0-24-ig zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
06-70/233-0673. /4/1/
64 éves nyugdíjas asszony be-
tegápolást és takarítást vállal.  
Tel.: 20/384-6739 /3/1/
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
Kárpitos munkákat válla-
lunk. Bútoráthúzás olcsón, 
gyorsan. Amennyiben teljesen 
új franciaágyat, ülőgarnitúrát 
szeretne a lakásába, komoly 
bútorkészítő tapasztalattal el-
készítjük egyéni méretben, ki-
vitelben. Tel.: 06-20/943-2828 
/3/1/
Gázfutár pb gázpalack ingye-
nes kiszállítással. 4.000 Ft 
cseréje. Motorgáz 5.500 Ft 
csere. Kiszállítás Hatvan és 
környéke. Tel.: 70/364-5320, 
37/388-468
Áruszállítást, költöztetést kis-
teherautóval vállallunk. Tel.: 
06-30/9782-469 /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 /3/3/

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. B

Kerekharaszti benzinkút-
ra shop eladót, kútkezelőt 
felveszünk azonnali belé-
péssel. Kiemelt kereseti 
lehetőség! Jelentkezés: 
longjia@citromail.hu. Tel.: 
30/847-4050 /4/1/
Áruterítői, kapcsolattartói 
munkakörbe keresünk (30-50 
év közötti) munkatársat ele-
ségállatok (tücsök) szállításá-
hoz. Szükséges: erkölcsi bi-
zonyítvány, országos vezetési 
gyakorlat, dinamikus munka-
végzés. Tel.: 06-30/202-0396 
/2/1/
Jászberényi laborba fogtech-
nikust felveszünk. Tel.: 06-
70/219-8870 /3/1/
Nyílászáró beépítéshez asz-
talosipari dolgozót keresek 
B. kategóriás jogosítvánnyal. 
Tel.: 06-30/9782-469 /3/1/
Szépségszalon recepciós 
munkatársat keres azonnali 
kezdéssel, alkalmazotti vi-
szonyban. Önéletrajzokat:
allas@kleoszalon.hu címre 
várjuk Jászberény megneve-
zéssel.
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 /2/2/

KARBANTARTÓ
munkatársat 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.

SZÉTNYÍLT falak, megsüllyedt alapok 
helyreállítása, vizes salétromos házak 

utólagos bontás nélküli szigetelése 
injektálással, garanciával!

www.vizes-repedt-hazak-javitasa.hu
Tel.: 06-20/385-5251
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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!

TOJÓTYÚK 499Ft-ért! Barna, 
szép tollas tojótyúkok elője-
gyezhetők, ingyenes házhoz 
szállítással. 06-70/941-4151
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INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Tel.: 
06-70/530-2489, 06-37/340-
611 /9/3/
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 /20/14/
Hatvan, Pázsit u. 8. IV. emeleti, 
2 szobás lakás eladó. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-70/338-7586 /4/4/
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 /2/2/
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 /3/3/
Dunaújvárosi lakásomat jászbe-
rényi lakásra, házra cserélném. 
Érd.: 06-70/935-6495.
Jászdózsán, csendes környe-
zetben részben felújított pa-
rasztház eladó. Telefonszám: 
+36-30/873-5326, 06-30/258-
6088
Jászjákóhalmán kis családi 
ház eladó vagy kiadó. U.itt: 
5611-es Zetor eladó. Tel.: 06-
30/859-8532 /3/1/

BÉRLET
Hatvanban munkásoknak szál-
lás kiadó zárható udvarral. Ér-
deklődni lehet a következő te-
lefonszámon: 06-30/650-4265 
/10/6/
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 /3/3/
Jászberényben, Szent László ut-
cai 1,5 szobás, bútorozott lakás 
kiadó. Kaució szükséges. Tel.: 
06-30/9532-926 /3/2/
Jászberényben központban 
120m2 üzlethelység kiadó 
1000Ft/m2 áron. Tel.: 06-
70/606-4533 /3/1/
Jászberényben főútvona-
lon 75m2 üzlethelység kiadó 
60.000Ft + REZSI áron. 06-
70/606-4533 /3/1/
Újhatvanban, a Bosch-hoz kö-
zel családi ház kiadó. Cégek-
nek, brigádoknak is. Tel.: 06-
20/322-1781

Eladó Újhatvanban telje-
sen felújított, beszigetelt, 2 
szobás+ebédlő, főzőfülke, für-
dő, előszoba + lakható mellék-
épület, pince, azonnal beköl-
tözhető. Irányár: 7.900.000 Ft. 
Érd.: 06-70/881-5677 /4/1/
Eladó Hatvanban, Pázsit 
úti, 1. emeleti, 1,5 szobás, 
erkély nélküli lakás ápri-
lisi költözéssel. Irányár: 
5,6 MFt. Csak készpénzes 
komoly érdeklődők hívja-
nak! Tel.: 06-30/782-5045 
/2/1/

ÁLLAT
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen ház-
hoz szállítva. 06/70-240-13-31
Eladó 2 db Limusin borjú. Tel.: 
06-70/429-5537 /3/1/
Tojójérce, csirke, tyúk, pecse-
nyekacsa, mulardkacsa, kakas 
rendelhető. Kérésre felpucol-
juk. Tel.: 06-30/541-9757
Kiváló állományból való tarka 
Master fehér hús hibrid elő-
nevelt csirkék kaphatók. Érd.: 
Jászberény, Temető u. 26. 06-
30/236-5494 /2/1/

Tojótyúk egyéves, 599 Ft/db. 
áron jegyezhető: Hatvan 06/37-
344-173, Heréd 06-37/788-396

180-200 kg-os fiatal hízók 
eladók, 400 Ft/kg. Egyik-
nek a felére jelentkező 
van. A helyben való levá-
gása lehetséges. Hatvan, 
Kistelek Köz 4. Tel.: 06-
20/352-4371 /2/1/
Eladók párban ezüstcsőrű, ék-
farkú Kákapinty, Gouldaman-
dina, Papagájamandina. Tel.: 
06-37/340-801

Jászberényben külön bejára-
tú, teljesen felszerelt szoba, 
konyha, fürdőszoba elsősor-
ban munkásoknak kiadó. Érd.: 
06-30/9100-843 /3/1/
Kishegyen (Jászfelsőszent-
györgy határában) 1000 m2-
es 90%-ban Kadarka, 10%-
ban csemege, jó termő szőlő 
ingyenes használatra kiadó. 
Érd.: 06-30/229-1853

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

k 
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dolgozókat keresünk
Gyálra

-  Több 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

Csaja-Ablak60 Kft.
Hatvani márkakereskedés

Rövid határidõ!

- 47%

• 6 kamrás 80mm profil
K=1.0  üvegezés 
www.szuromiablakok.hu    

Kiváló német minőség

óriási kedvezmény
7 év garancia

Műanyag  
nyílászárók     
kereskedése
Felméréstől a beépítésig!
kiváLó ár érték arány

Ingyenes felmérés, 
szaktanácsadás!

HAtvAn, Rákóczi út 5. (Korona Étteremmel szemben) 
  Mobil: 20/9730-829 Csaja-Báti Tamás  időpontegyeztetéssel!
 Fax: 37/342-267,    E-mail: csajaablak@gmail.com   

Nyitvatartás: H-P.: 9.00-16.00 

kedvezménnyel
 a készlet erejéiG
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Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek életünk köszönhetjük.

Mert mindent megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol és felnevel Ő.

Hálánk szálljon lányra, anyára,
Ki a családot összetartja.

Szépséges nők, jó asszonyok,
Kívánok boldog, víg Nőnapot.

            (Kéri János)

Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk, 

A nőkről, kiknek életünk köszönhetjük. 

Mert mindent megtesz értünk, a nő, 

Dajkál, ápol és felnevel Ő. 

 

Hálánk szálljon lányra, anyára, 

Ki a családot összetartja. 

Szépséges nők, jó Asszonyok, 

Kívánok boldog, víg Nőnapot. 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel:
                        Pócs János

                                         országgyűlési képviselő

Több száz keret,

csak 1.000 Ft-ért

CSAK 4 HÉTIG!
MEGHOSSZABBÍTVA MÁRCIUS 20-IG!

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!

az ács agro kft mezőgazdasági 
gépszerelésben és gépkezelésben 

jártas munkatársat keres 
T.: 06 - 30/583-6620

ISTeN élTeSSe
A NŐKeT!


