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Jászberény, 
Nagykátai út 3.

(Penny Markettel szemben) 
Tel.: 06-20/409-4896 

Nyitva tartás: H-P.: 9-17, 
Sz.: 9-13, V.: zárva

95 féle 
laminált padló
 KÉSZLETRŐL!
1.299 Ft/m2-től

Ajándék szemvizsgálAt Bejelentkezés: 06 57/405 225

elérhetőségünk: jászberény, Piactéri üzletsor.

mOst ÖsszeAdÓdnAk

szemüveg
lencsék

kedvezmény

szemüveg
keretek

kedvezmény

50% 50% 50%
gyermek

szemüvegek

kedvezmény
Ajánlatunk 

2017. február 1.
 és február 28. 

között érvényes.

Jászberényben új építésű ikerház
108 m2 lakásonként + 120 m2 különkert

Érd.: 06 70 43 47 410

ELADÓ

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.

Nagykáta, 
Rákóczi körút 15.   

Tel.: 06-20/961-4137.   
Nyitva: k-cs.: 7-16, 
p.: 7-17, szo.: 7-13  

5100 Jászberény 
Szabadság tér 11-13.

E-mail: bubihusi99@gmail.com
www.magromeat.hu

 A Pillér bolt helyén 
a Coop áruházzal szemben.

Tel.: 06-20/552-9361
Nyitva: K-P.: 7:30-17, Szo.: 7-12-ig
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FEBRUÁRI HÚSvÁSÁR
Az akció 2018.02.22 - 03.03-ig

Bankkártyás fizetési lehetőség!   Újra elfogadjuk az Erzsébet kártyákat! 

ill. készlet
erejéig tart!

• Csirke far-hát  .........................................csak ........128 Ft/kg  
• Röfi fej-sajt .............................................csak ........798 Ft/kg
• Csirkemáj 698 Ft/kg ..............................csak  .......398 Ft/kg
• Sertéscomb 1278 Ft/kg ........................csak ......868 Ft/kg
• Sertéskaraj 1400 Ft/kg ..........................csak ....1178 Ft/kg
• Sertéslapocka csak nálunk! 1250 Ft/kg csak ......868 Ft/kg
• Főtt Császár szalonna 2400 Ft/kg ........csak ....1598 Ft/kg
• Füstölt Kolozsvári szalonna 2400 Ft/kg csak ...1598 Ft/kg
• Sertés hátsó köröm 798 Ft/kg .......... csak .....498 Ft/kg
• Sertéstarja (csont nélkül) 1398 Ft/kg .. csak .. 1198 Ft/kg
• Grillkaraj (csont nélkül) 1500 Ft/kg .... csak .. 1298 Ft/kg
• Csirkeszárny 548 Ft/kg ...................... csak .....378 Ft/kg
• Extra sovány sertéshús darabok (darálva is) 
  1100 Ft/kg .......................................... csak .....838 Ft/kg
• Csirke pecsenye comb 498 Ft/kg ..... csak .....378 Ft/kg
  5 kg felett csak 338 Ft/kg

Finom házi májas-véres hurka............... csak .....798 Ft/kg
  2 kg felett csak 578 Ft/kg

Sajt váSár akció, bevezető áron!
• Trappista sajt (Ammer Lander)  ..............csak ..... 1298 Ft/kg 
• Trappista sajt Pl.  ....................................csak ..... 1198 Ft/kg 
• Mizo Oázis füstölt sajt ............................csak ..... 1598 Ft/kg 
• Karaván füstölt sajt, Pannónia, Ementáli  csak ......1980 Ft/kg 
• Syrova Rolada Füstölt sajt......................csak ..... 1398 Ft/kg 
• Goldy sajtkészítmény .............................csak ........998 Ft/kg 
• Milky sajtkészítmény  .............................csak ........898 Ft/kg 
• Riska 1,5%-os tej  ..................................csak ...........158 Ft/l 

Németországi munkavégzésre 

HEGESZTENI 
TUDÓ 
munkatársak 

jelentkezését várjuk!  

Kiemelkedő � zetés, 
hosszú távú biztos munkalehetőség!

3 hét munka után 1 hét pihenő!
Jelentkezés munkanapokon 

7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 
a 06-22/574-082 telefonszámon

KÖNNYŰ
hölgy munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 230-350 ezer

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz:  
Nagykáta irányából. 

Jelentkezés:
06-70/610-03-12 

Email: munka@humilitas.hu

Hatvan, Bányász utca 1. 
Tel: 06-20/257-3180  

H: Zárva, K-Cs: 7.30-16, 
P:7.30-17, Sz:7.30-13 
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A jelentkezéseket is az alábbi elérhetőségen várjuk: gabriella.bodacz@faurecia.com
Telefonon érdeklődni 06-57-887-152 (8.00-16.00 óráig)

Feladatok:
- A beszállítóktól érkező új / változtatott alkatrészek első mintázása
- Nem jóváhagyott első minták esetén koordinálja a korrekciós folyamatot
- Biztosítja a fizikális első minták rendszerezését / tárolását
- Részt vesz beszállítói auditok szervezésében / végrehajtásában
- Kezeli a beszállítói reklamációkat a 8D folyamatnak megfelelően, dokumentálva mindezt  
 a QSS rendszerben.
- Felügyeli a beszállítók által hozott javító akciók hatásosságát.
- Biztosítja, hogy az esetleges minőségi problémákhoz kapcsolódó költségek kiterhelésre  
 kerüljenek a beszállítók részére (debit alert)
- Irányítja a beszállítói alkatrészekkel kapcsolatos derogációs folyamatokat.
- Aktívan részt vesz a napi QRCI megbeszéléseken
- Figyelemmel kíséri a beszállítói minőség teljesítményeket és ezek alapján javaslatot tesz  
 a vállalatvezetés felé az esetleges korrekciókat illetően
- Koordinálja a bejövő áru ellenőrzési folyamatot

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Felsőfokú mérnöki végzettség
- 8D és PPAP rendszerek ismerete
- Kommunikációs szintű angol nyelvtudás 
- MS-Office programcsalád felhasználói szintű ismerete

Egyéb elvárások:
- Analitikus látásmód, vállalkozói szemlélet,
- Határozott fellépés és folyamatos fejlesztő mentalitás

Amit kínálunk:
- Változatos szakmai kihívások, fejlődési és karrier lehetőségek
- Bejárás emelt szintű támogatása
- Béren kívüli juttatások  
- Féléves bónusz

Beszállítói Minőségirányítási mérnök

A Faurecia Emissions Control Technologies Kft., a világ vezető 
kipufogórendszer-gyártó nemzetközi nagyvállalata, jászárokszállási 

telephelyére munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Feladatok:
- Létesítményüzemeltetés, karbantartás, szolgáltatók kiválasztása és felügyelete
- Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése és karbantartásuk szervezése
- Kapcsolattartás és a vállalat képviselete az illetékes hatóságoknál (hűtés, fűtés, elszívó, elektromos)
- Cégautók és targoncák üzemeltetésének és karbantartásának koordinálása
- Energetikai Irányító Rendszer működtetése, energiahatékonyság javítása 
- Az irányítási rendszerek előírásainak megfelelő működés, felkészülés auditokra
- Fémhulladék, veszélyes és egyéb hulladékok elszállításának koordinálása

Egyéb elvárások:
- Határozott fellépés, tárgyalási készség és tapasztalat
- Önálló munkavégzés, problémamegoldó szemlélet
- Vállalkozói attitűd, tapasztalat projektek vezetésében
- A vállalati értékek, törvényi-, és etikai elvárások tisztelete

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Középfokú végzettség, gépjárművezetői jogosítvány
- Épület karbantartásban, létesítményüzemeltetésben szerzett gyakorlat
- Vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete
- Társalgási szintű angol nyelvtudás
- MS-Office és SAP felhasználói szintű ismerete

Létesítménygazdálkodási koordinátor

Nyugdíjas 
munkavállalókat 

keresünk 
Jászberényi cégünkhöz! 
 Érdeklődni az 06 30 983 2524-es telefonszámon!”

Jászberényi család
HÁZVEZETŐNŐT

keres heti
3x6 óra rugalmas

munkarendbe:
Tel.: 70/312-6089

 Malom Kft.
 jászberényi üzeme keres 

Feltétel: • C+E kategóriás jogosítvány
• tehergépjármű vezetői tapasztalat
• digitális gépjárművezető kártya
• megbízhatóság • GKI kártya
Munkarend: • reggel jászberényi indulás
 • este jászberényi érkezés

GÉPKOCSIVEZETŐ-t
Versenyképes jövedelem, cafeteria!

Fényképes önéletrajzok
almasi.zoltan@szatmarimalom.hu

Telefon
30/662-9441

A Lantos Kft 

KARBANTARTÓ 
LAKATOST 

keres felvételrre.
  Jelentkezés munkaidőben a 

06-30/938-7297-es telefonszámon.

Jelentkezés: Telefon: 57/531-825
E-mail: apolgar@bundyrefrigeration.com

- azonnali belépési lehetőség 
- cafeteria juttatások 
- hosszú távú, stabil munkalehetőség
- ingyenes buszjárat  
- kedvezményes fitness belépő
- előmeneteli / karrier lehetőség
- bérezés: *bruttó 1034 - 1350 Ft óradíj  
  (bruttó 180.000-235.000 Ft/hó) 
  CAFETERIA + Egészségpénztári hozzájárulás

- ha minimum 8 általános végzettséggel rendelkezel,
- megbízható vagy
- önállóan, pontosan dolgozol,
- vállalsz 3 műszakot,

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

akkor nálunk a helyed! 
Amit kínálunk:

*átlagos juttatásokkal kalkulálva
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Az akció csak a készleten lévő 
termékekre vonatkozik!

Gyöngyös T.: 37/313-606

Róbert K. út 21. 
(a rendőrség előtt, a toronyház mellett)
Nyitva: hétfő-péntek 8-18 szombat 8-12

Akciónk 2018. február 21 - márc. 3-ig ill. a készlet erejéig tart. 
A képek csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Változás jogát fenntartjuk!

Pvc padló Futószőnyegek

Navona 
szőnyegpadló

Darabszőnyegek  
2017-es kollekció 

Szafari mintás

999 Ft/m2

790 Ft/m2-től

1790 Ft/m2-től

890
Ft/fm-től

közületi nagy kopásállóságú

-30% 

-30% -50% -20% 

1490 Ft/m2

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

Közétkeztetésben gyakorlattal rendelkező 
SÉFET ÉS KONyHAFŐNöKöT keresünk.
Hosszú távú munkalehetőség, jól felszerelt konyha 

és megbecsült munkakörnyezet. Éttermünkben puLTOS 
pÉNZTÁROSOKAT felveszünk. Jelentkezni lehet: e-mail: 

samsung@dussmann.hu Tel: 06/20-320-7241

(Jászárokszállás, Jászberény, Alattyán)  

eladókat 
felveszünk 8 órás munkavégzéssel, 

azonnali belépéssel.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, e-mail-ben: 

turei.monika@coopstar.hu 

Jászsági élelmiszer 
boltjainkba 

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak
 JÁSZBERÉNYI KÖZPONTJA keres

Fényképes önéletrajzok: acs.andrea@szatmari.hu

BESZERZŐ-t
Elvárás: • érettségi bizonyítvány
•felhasználói szintű számítógépes
ismeret • jó kommunikációs készség
•terhelhetőség
Előny: • felsőfokú végzettség
•releváns szakmai tapasztalat
•biztos angol nyelvtudás(szóban,írásban)

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

Jászberényi raktárunkba keresünk munkatársakat 
fenti pozícióba, határozatlan időre.

Azonnali kezdési lehetőség! 
 Feladatok: 
   - áru összekészítés 
   - kimenő áruk ellenőrzése 
   - fizikai (kézi-gépi) anyagmozgatás 
 Elvárások: 
  - Önálló munkavégzésre képes és dolgozni akaró hozzáállás 
  - Jó fizikai állóképesség, és terhelhetőség 
  - Pontos, precíz munkavégzés 
  - Megbízhatóság 
  - Targoncavezetői engedély (elektromos targoncára) 
  - Raktárosi tapasztalat 

  Fényképes önéletrajzot várunk, fizetési igénye megjelöléssel: 
jaszballas@gmail.com 

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel

Alapanyag-feltöltő (Milkrunner) munkatársat.

Feladatok:
•	 Termelés	ütemezett	ellátása	alapanyagokkal,	termelésben	megmaradt	alapanyagok
 visszavételezése
•	 Raktári	adatok	naprakész	valóságának	megfelelő	számítógépes	/SAP/	nyilvántartása
•	 Leltárak	lebonyolításának	végzése
•	 Információk	adása	a	készlet	mennyiségéről
•	 A	raktáron	lévő	készletek	mennyiségének,	raktározásának,	kiadásának,	nyilvántartásának,
	 a	raktár	működési	rendjének	/Fi-Fo/	és	tisztaságának	fenntartása
•	 Termelésen	belüli	csomagoló	anyagok	mozgatása	

Elvárások:
•	 Középfokú	végzettség
•	 Raktározás	területén	szerzett	1	éves	tapasztalat
•	 Alapfokú	számítógépes	ismeret
•	 Analitikus	gondolkodás
•	 Megbízhatóság
•	 Rugalmasság
•	 Pontosság,	határozottság
•	 Targoncavezetői	engedély	(új	típusú)
•	 Targoncavezetési	tapasztalat

Előny:
•	 SAP	MM,	WM	modul	ismerete

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

Ha	szívesen	csatlakozna	a	Modine	Hungária	csapatához,	várjuk	szakmai	önéletrajzát	az	alábbi	
e-mail	címre:	b.farkas@eu.modine.com	vagy	a	3400 Mezőkövesd, Lövői út 35.	postacímre.

KérjüK jELEntKEzésKor pontosAn jELöLjE MEG A MEGpáLyázni Kívánt 
pozíciót!

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

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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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.

Gyártósori 
összeszerelő 
(Operátor)

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

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

Mit nyújtunk:
• Bruttó 1.000,-Ft kezdő órabér
• Egyéb kiegészítő juttatások
• Szervezett munkába járás biztosítása
• Tiszta, igényes munkakörnyezet

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

Jászárokszállás

FiAtAl dinAmikus csApAt, korszerű géppArk, csoportos és 
egyéni szAkmAi képzések támogAtásA! dolgozz VelÜnk!

legyél a munkatársunk, hogy Veled 
együtt tudjuk megvalósítani a 2018-ra 
kitűzött fejlődési céljainkat! A terme-
lési területen fiatalos csapat, szakmai 
képzések és folyamatos növekedés vár.

Főbb feladataid lesznek:
	 •	anyagok,	alkatrészek	érkeztetése,	bevételezése,		
	 	 raktározása
	 •	gyártósorok	folyamatos	kiszolgálása
	 •	tárolási	rend	szigorú	betartása,	FIFO	elv	követése
	 •	kiadott	egyedi	anyagigények	picklisták	alapján		
	 	 történő	pontos	kiszedése,	jelölése,	minőségi		
	 	 ellenőrzése,	kicsomagolása
	 •	Kanban	rendszer	töltése,	üzemeltetése

elvárásaink feléd:
	 •	új	típusú,	3324-es	targoncás	jogosítvány,	3313-as	előny
	 •	Egészségügyi	alkalmasság

Amit kínálunk neked:
	 •	alapbér	műszakpótlékkal:	1138	Ft/óra
	 •	napi	8	órás	munkaidő,	35	perces	munkaközi		
	 	 szünetek	ledolgozása	nélkül
	 •	heti	40	órás	munkavégzés	felett	100%-os	túlóra		
	 	 kifizetés
	 •	cafetéria	keret	éves	bruttó	180.000	Ft	az	első		
	 	 hónaptól
	 •	20%-os	elérhető	fizikai	bónusz	havonta
	 •	jelenléti	bónusz	negyedévente
	 •	munkába	járás	ingyenes	céges	buszokkal
	 •	céges	rendezvényeken	való	részvétel
	 •	munka	és	védőfelszerelés	biztosítása

dolgozz velünk Targoncás pozícióban!

Jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk: allas@carrier.utc.com Info: +36 70/510 4155
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FuvAR – SpEED KFT

Feladat:
• tejipari termékek kiszállítása a megrendelőkhöz
Elvárások: 
• „C”  kategóriás jogosítvány
• GKI kártya
• Rugalmasság, pontosság, megbízhatóság

Jelentkezés módja:
E-mailben fuvar.speed.japati@gmail.com

Telefonon: 30 207 2371

Jászapáti telephelyünkre

GÉpJÁRMű vEZETŐ
munkatársat keresünk.

 Szakáruházak Szervize Szakáruházak Szervize

Alvállalkozókat keresünk!

További részletek: Veleczki Viktor 30/239-0792

GÁZKÉSZÜLÉK
SZERELŐ- és

KARBANTARTÓ
SZAKEMBEREK

jelentkezését várjuk

A rego-plAst kFt. FelVételt Hirdet 

segédmunkás munkakörbe
Cégünk hosszútávú, megbízható munkalehetősé-
get, versenyképes fizetést, alapbéren kívüli juttatá-
sokat, utazási támogatást kínál dolgozóinak.
Többműszakos munkarend vállalása feltétel.

Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával a 
portaszolgálatnál, (Jászjákóhalma, József A. u. 81.) 
illetve az allas@regoplast.hu e-mail címen lehet.

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

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

Jászberény, Nagykáta, 
Szentlörinckáta

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

Sisa Attila 
Jászberény

Tel.: 0630/5654-940

Kaszabné Csikós Anikó
Jászberény, Jászárokszállás

Tel.: 0620/917-2404

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

Eurocent 
Félpénzes Bolt

Cím: Hort, Hösök tere 14.

Tintapatron üzlet 
A gyöngyösi Tesco-ban

a lottózó mellett.

Horgászok 
figyelem!

MÁR 
vÁLTHATÓ!
Felnőtt állami: 

6.200 Ft

Állami 
Zagyva és Tarna 

Horgász 
Engedély 

a 2018-as évre.

Jászárokszállás 
Dolgozók Horgász 

Egyesülete irodája,
 Köztársaság tér 4.

Jászberényben
is leadható

Hamm állateledel 
és horgász centrumban

Dózsa Gy. út 33.
Tel.: 06-30/2873 776

(Jóbarát szálláshellyel 
szemben)

Részletek: 
www.peresto.hu

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

Bejelentkezés: 06-30/636-4224
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MÁRC. 2. pÉNTEK: 18.00 ÓRA 
MÁRC. 3. SZOMBAT: 15.00 és 18.00 ÓRA

MÁRC. 4. vASÁRNAp: 15.00 ÓRA           
infóvonal: 06/70 356 23 46, www.eotvoscirkusz.com,       

Facebook: Cirkusz Eötvös     Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig                                          

QuALIFORM Zrt.
ALuMINIuM öNTvÉNyEK  

TöMöRSÉGvIZSGÁLATÁRA 
és öTvÉNyCSOMAGOLÁSÁRA  

munkatársakat keres, valamint  

TARGONCAvEZETŐ 
munkakörbe 

hirdet munkalehetőséget!!

Cím: 3032 
Apc 

vasút út 1.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06 20/ 44 85 123

 

A multinacionális Fortaco Csoport több mint 60 éves múlttal rendelkező 
jászberényi gyárába a folyamatos volumennövekedés miatt 

ÉRTÉKESÍTÉSI MÉRNÖK 
munkatársat keresünk. 

A FORTACO Európa vezető 
márka független mérnöki és 
gyártó partnereként kínálja 

szolgáltatásait a 
nehézgépgyártás, a 

hajógyártás és az energia ipar 
piacán. Gyártunk kabinokat, 

acélszerkezeteket, 
foglalkozunk jármű 

összeszereléssel magas 
technológiai színvonalon. 
Öt kelet-európai és három 

finnországi telephellyel 
támogatjuk globális vevőinket 

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

biztosítunk stabil 
megélhetést. 

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett 

és megmunkált 
acélszerkezeteket a több mint 
60 éves múltra visszatekintő 

jászberényi 
üzemegységünkben. 

Látogasson el honlapunkra! 

 

www fortacogroup com 

Tisztelet 

Egyszerűség 

Gyorsaság 
Feladatok: 

• Beérkező ajánlatkérések iktatása, feldolgozása, 

• Műszaki, minőségi követelmények áttekintése és 
egyeztetése a vevővel, 

• Anyag- és technológiai idő szükségletének meghatározása, 

• Kapcsolattartás a társosztályokkal, 

• Szükséges adminisztráció elvégzése. 

 
Elvárások: 

• Felsőfokú vagy középfokú gépgyártástechnológiai műszaki 
végzettség, 

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

• Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség, 

• Középfokú angol nyelvtudás (német előnyt jelent), 

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

 
Amit kínálunk: 

• Versenyképes jövedelem, 

• Cafeteria, 

• Bónusz juttatások, 

• Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség. 

 
Kapcsolat: 
FORTACO Zrt. 

5100 Jászberény, Sportpálya utca 1. 

Tel. +36 57 815 000 

allas@fortacogroup.com  

A multinacionális Fortaco Csoport több mint 60 éves múlttal 
rendelkező jászberényi gyárába a folyamatos volumennövekedés miatt

A FORTACO Európa vezető márka 
független mérnöki és gyártó 

partnereként kínálja  
szolgáltatásait a nehézgépgyártás, 

a hajógyártás és az energia ipar 
piacán. Gyártunk kabinokat, 

acélszerkezeteket, foglalkozunk 
jármű összeszereléssel magas 

technológiai színvonalon.
Öt kelet-európai és három 

finnországi telephellyel 
támogatjuk globális vevőinket

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

biztosítunk stabil megélhetést.

Számos világhírű partnerünk 
számára gyártunk hegesztett és 
megmunkált acélszerkezeteket a 

több mint 60 éves múltra 
visszatekintő jászberényi 

üzemegységünkben.
Látogasson el honlapunkra!

www.fortacogroup.com

Feladatok:
 • Hegesztett acélszerkezetek festése, felületkezelése,
 • Specifikációk, műszaki előírások, munkautasítások  
  megismerése, és betartása,
 • A gyártási folyamatban meghatározott ellenőrzési tevé- 
  kenységek elvégzése és dokumentálása,
 • Felületkezeléssel kapcsolatos módszerek megismerése és  
  alkalmazása a vevői igények teljes körű kielégítése érdekében.

Elvárások:
 • Szobafestő- mázoló vagy fényező szakmunkás végzettség,
 • Tűzvédelmi szakvizsga előny,
 • Gázüzemű villástargoncára érvényes jogosítvány előny,
 • Darukezelői bizonyítvány előnyt jelent.

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

FESTŐ
munkatársat keresünk.

Kapcsolat:
Fortaco Zrt.
5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.
+36 57 815 000
allas@fortacogroup.com

Tisztelet
Egyszerűség
Gyorsaság

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel
Operátor, gépkezelő munkatársat.
A munkaerő-felvétel és a próbaidő alatti foglalkoztatás munkaerő-közvetítő cégen 
keresztül történik, ezt követően a betanult operátor a Modine saját dolgozói 
állományába kerül átvételre.

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

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

Előnyt jelent:
•	 Termelő	vállalatnál	szerzett	munkatapasztalat

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

Ha szívesen csatlakozna a Modine Hungária csapatához, várjuk szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail 
címre: b.farkas@eu.modine.com vagy a 3400 Mezőkövesd, Lövői út 35. postacímre.

KérjüK jELEntKEzésKOr pOntOsAn jELöLjE MEG A MEGpáLyázni Kívánt pOzíciót!

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

Jászság - Gyöngyös-Hatvan  
Lapzárta: kedd 12.00 óra. Kiadja: Infó 60 Kft.
Felelős kiadó: Tóth Dezső • Tel.: 57/500-990

Főszerkesztő: Tóth Balázs  •  
Tel.: 57/500-990  

Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.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.

tóth Balázs
telefon: 06 20 96 77 192

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

mAsszázs A Háznál!
/Férfi masszőr/ Hatvanban
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CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 

06 30 384 9806

Dolgozóinkat gyártósori összeszerelő munkakörben br: 1100 – 1400 Ft/óra órabérekkel díjazzuk! 
  (az órabér a számfejtett juttatásokkal együtt, betanulási idő után értendő)

• Napi 8 órás munkaidő 
30 perces, nem ledolgozandó munkaközi szünettel

• Klimatizált gyártócsarnok 
• Kényelmes, tiszta munkakörülmények 

• Munkaruha biztosítása • Ingyenes céges buszjárat 
• Hosszútávú, stabil munkahely • Előrelépési lehetőség

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

Jászárokszállás

FiAtAl dinAmikus csApAt, korszerű géppArk, csoportos és 
egyéni szAkmAi képzések támogAtásA! dolgozz VelÜnk!

legyél a munkatársunk, hogy Veled 
együtt tudjuk megvalósítani a 2018-ra 
kitűzött fejlődési céljainkat! A terme-
lési területen fiatalos csapat, szakmai 
képzések és folyamatos növekedés vár.

Főbb feladataid lesznek:
	 •	CNC	gép	biztonsági	ellenőrzése,	kezelése,		
	 	 beállítása,	karbantartása
	 •	Munkadarabok	ellenőrzése	méréssel,		
	 	 minősítése,	dokumentálása
	 •	Napi	termelési	terv	végrehajtása

elvárásaink feléd:
	 •	CNC	gépkezelő	vagy	gépi	forgácsoló	vagy		
	 	 szerszámkészítő	szakképzettség
	 •	Élhajlításban	szerzett	jártasság	előny

Amit kínálunk neked:
	 •	alapbér	műszakpótlékkal:	1366	Ft/óra
	 •	napi	8	órás	munkaidő,	35	perces	munkaközi		
	 	 szünetek	ledolgozása	nélkül
	 •	heti	40	órás	munkavégzés	felett	100%-os	túlóra		
	 	 kifizetés
	 •	cafetéria	keret	éves	bruttó	180.000	Ft	az	első		
	 	 hónaptól
	 •	20%-os	elérhető	fizikai	bónusz	havonta
	 •	jelenléti	bónusz	negyedévente
	 •	munkába	járás	ingyenes	céges	buszokkal
	 •	céges	rendezvényeken	való	részvétel
	 •	munka	és	védőfelszerelés	biztosítása

dolgozz velünk CNC gépkezelő pozícióban!

Jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk: allas@carrier.utc.com Info: +36 70/510 4155
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A Faurecia Emissions Control Technologies Kft. munkatársakat 
keres az alábbi pozícióba:

Pályakezdők és tapasztalt szakemberek jelentkezését is várjuk 
az alábbi elérhetőségek egyikén: E-mail: monika.ivony@faurecia.com
Postázási címünk: 5123 Jászárokszállás, Ipar u. 2.
Telefonon érdeklődni 06-57-887-100 (8.00-16.00 óráig) 

Feladatok:
- Gyártósori gépek üzemeltetése, átállítása, szerszámcserék elvégzése
- Munkadarabok, munkaeszközök szakszerű kezelése az adott munkautasítások alapján
- A kezelési utasításból a gépkezelőre vonatkozó pontok maradéktalan betartása
- A termékek geometriai és vizuális jellemzőinek ellenőrzése 
- Észlelt hiba jelzése a felettesnek vagy egyéb illetékesnek

Elvárások:
- Minimum 8 általános iskolai végzettség
- 3 műszakos munkarend vállalása
- Előny: Gépkezelésben szerzett tapasztalat, karbantartási tapasztalat

Amit kínálunk:
-  Szakmai kihívások, fejlődési lehetőség
- Ingyenes céges buszjárat Tarnaméra, Zaránk, Erk, Tarnaörs, Visznek, Salgótarján,  
 Kisterenye, Nagybátony, Mátraverebély, Szurdokpüspöki, Gyöngyöspata, Gyöngyös,  
 Gyöngyöshalász, Atkár, Vámosgyörk, Jászberény, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászapáti,   
Jászkisér településekről
- Cafetéria  
- Havi bónusz
- Szakmai fejlődési lehetőség, belső karrier lehetőségek

Gépkezelő

Elvárások: 
• elhivatottság
• általános iskolai végzettség
• hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat 
• két műszak vállalása

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

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

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 
(3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) 

munkatársakat keres a következő munkakörre: 

Takarítónő

*Az ajánlat Ford Transit Custom L1H1 270 Trend 105LE modell vásárlása esetén, 2018. március 31-ig megkötött vevőszer-
ződésekre érvényes.

*Az ajánlat Ford Ranger Duplakabinos XL 2,2l TDCi 130LE EUR6 M6 4WD modell vásárlása esetén, 2018. március 
31-ig megkötött vevőszerződésekre érvényes, a készlet erejéig. 

Alföld Autóház Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 25.  Telefon: +36 (57) 515-230  www.alfold-autohaz.hu

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

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. hatvani csapatába 
az alábbi pozícióra keresünk új kollégákat

 

 

A német tulajdonú Mader Logisztikai Kft. dinamikusan fejlődő hatvani csapatába 

keres 

Raktáros, targoncás 
kollégát/kolléganőt 

 
Elvárások: 

• több műszak 
vállalása 

Előny: 
• OKJ 

targoncavezetői 
bizonyítvány és 
vezetői 
engedély 

 
Amit kínálunk: 

• versenyképes 
fizetés + 
Cafeteria 

• hosszú távú 
munkalehetőség 

• céges busz  
Hatvan területén

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

címen, „Info” jeligére! 
 
 
 

- Betanított munkás
• tisztítógép kezelő • csomagoló

- Takarítónő
Miért a Mader?
• versenyképes fizetés 
• havi / éves Cafeteria és jelenléti bónusz
• jó munkakörülmények
• stabil hosszútávú munkahely
• 4 műszakos munkarend ( 4 nap munka, 4 nap pihenő )
• céges busz  Hatvan területén
• munkaruha

A rego-plAst kFt. 
FelVételt Hirdet 

rAktáros-tArgoncás
 munkakörbe

Feltétel: 
- érvényes targoncás jogosítvány
- szakmai gyakorlat 

Előny:
- tűzvédelmi szakvizsga megléte (3-as csoport)

Cégünk hosszútávú, megbízható munkalehetőséget, 
versenyképes fizetést, alapbéren kívüli juttatásokat, 
utazási támogatást kínál dolgozóinak.

Kétműszakos munkarend vállalása feltétel.

Jelentkezni fényképes önéletrajz leadásával a 
portaszolgálatnál, (Jászjákóhalma, József A. u. 81.) 
illetve az allas@regoplast.hu e-mail címen lehet.

 Az autók illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatás a márkakereskedésben. Vegyes üzemanyag fogyasztás 7-8,9 l/100km, vegyes CO2 kibocsátás 182-234 g/km.

Ford Transit Custom L1H1 270 Trend 105LE Ford Credit finan-
szírozással akár havi induló 76 990 Ft-ért és 2,49%-os THM-mel*. 

Ford Ranger Duplakabinos XL 2,2l TDCi 130LE EUR6 M6 4WD Ford 
Credit finanszírozással havi induló 63 990 Ft-ért és 2,49 %-os THM-mel.*

Hatvani Használtruha Nagykereskedés 
Országos használtruha hálózat 

értékesítési 
partnereket keres!
06-70/946-9554

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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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
nagyKáta, Dózsa györgy út 26. A piaccal szemben, a műszaki üzlet mögött, az udvarban

Extrarugós
Fr. ágy

Torino 180 gardrób

A
 ké

p
e

k csak illu
sztráció

k

Amadeus étkező

109.500 Ft

99.500 Ft

69.800Ft-tól!

64.900
Ft

59.900
Ft

Futó ló kanapé

65.800
Ft

KONYHABÚTOROK

Levendula Virágműhely
Jb., Gyöngyösi út 29. 

06-30/304-7652

Temetési koszorú és 
sírcsokor megrendelhető.

JÁRMŰ

Suzuki Swift 998 cm3, 2002-es 
évjárat, 150.000 km eladó. Ér-
deklődni lehet a következő te-
lefonszámon: 06-20/770-6129

VEGYES

Régiség! Gyűjtő vásárol 
antik órákat, festményeket, 
porcelánokat, hangszereket, 
régi könyveket, órás és egyéb 
hagyatékot! Érd.: 06-30/9128-
335 /10/5/
Akciós farsangi jelmez és 
kellék vásár Szolnokon, a 
Széchenyi lakótelepi kispiac 
mögötti Dávid Jelmez Szaküz-
letben. Óriási a választékunk: 
bölcsis, ovis, iskolás és felnőtt 
méretű jelmezekből. A tetőn 
fagyi tölcsér látható! Nyitva: 
minden nap 9-18 óráig. Olcsó 
árak, óriási választék! /6/6/
Régiséget, álló és fali órát, régi 
pénzt, kardot, vitrint, porceláno-
kat, Stil bútorokat, dísztárgyakat 
vásárolok. Vámosgyörk, Dobó 
u. 16. 06-30/3636-980 /12/1/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható kony-
hakészre vágott kemény tű-
zifa, ömlesztett m3-es kisze-
relésben, csak kiszállítással. 
(EUTR szám: AA5839768). 
Telefonszám: 06-20/359-0849 
/50/6/

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. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
 E-mail: info@cchr.hu www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

ÁLLAT
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép bar-
na tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06/70-240-13-31

Eladó kerekes szemetesku-
ka, soros korcsolya, női ke-
rékpár, biztonsági gyerekülés 
autóba, kerékpárra, bukósi-
sak, rozsdamentes mosoga-
tótálca, gyerekkerékpár, Opel 
13-14”-es lemezfelni gumival 
és 155/70/13-as nyári gumik. 
Érd.: 06-70/247-0863 /10/5/
Vásárolok gyalupadot, ablak-
spalettát, nagy asztalokat, ha-
gyatékot, dunnapárnát. Tel.: 
06-30/317-0726 /9/8/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadara-
bos, rostált! Bruttó 11,89 Ft/kq 
(1189 Ft/mázsa)! Telefonszám: 
06-30-403-6754 /4/4/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bá-
dogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészeszter-
gát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. Telefon-
szám: 0670/624-5475 /4/4/
Jászárokszálláson lucerna, ve-
tőmag, tavaszárpa és műtrá-
gyaszóró eladó. Telefonszám: 
06-30/252-6091 /3/2/
Műtrágyaszóró (3,5 q), 250 m2-
es csarnokváz és kukorica  el-
adó. Tel.: 06-20/467-0378 /2/2/

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

Kihagyhatatlan! Bababörze és 
Kincsesbánya lesz Hatvanban, 
az Ötösben március 11-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 /3/1/
Szobabútor, heverő, konvek-
tor, gáztűzhely villanysütővel, 
férfi kerékpár eladó. Tel.: 06-
30/533-7999 /3/2/
Körbálás lucerna, köles, szal-
ma, széna és szemes kukorica, 
búza, árpa, köles és napraforgó 
eladó. Érdeklődni: Nagykáta, 
06-30/9983-681 /6/6/
Kozmetikusnak eladó vil-
lanófényes IPL készülék 
használtan 1.250.000 Ft-ért, 
szőrtelenítésre, pigmentfolt 
eltávolításra, értágulatra. Fo-
tóval igazoltan hatékony! For-
galmazó cégtől leinformálha-
tó. 06-70/522-7566 /2/1/
IFA 3000 KCR, 1 tonnás billenős 
pótkocsi, 1 éves németjuhász 
kutya, 12-24 V akkumulátor töl-
tő eladó. Tel.: 06-30/3561-112

SÉRELMEK A
PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, 
ismerőse, hozzátartozó-
ja jogait megsértették 
a pszichiátrián, jelezze 

panaszát az alábbi
elérhetőségeken.

 Alapítványunk több mint 
20 éve biztosít ingyenes 

jogsegélyszolgálatot 
azok számára, akiket sé-
relem ért a pszichiátriai 

kezelésük során.
 Állampolgári Bizottság 

az Emberi Jogokért 
Alapítvány 

 Cím: 1461 Budapest,
Pf.: 182.

 Telefon: 06 (1) 342-6355, 
06-70-330-5384 

 E-mail: panasz@cchr.hu 
 www.emberijogok.hu

Minden információt
bizalmasan kezelünk!

25 soros vetőgép, mindent 
vet, munkahengerek, olajszi-
vattyúk, vezértömbök, dió, 
Hetra ív hegesztő fahasítóhoz 
fő darabok. Hatvan környékén 
trágya ingyen elvihető. Tel.: 
06-30/294-4733
Szobafenyő és pálma, kb. 220 
cm eladó. Telefonszám: 06-
57/403-683 /3/2/
Kötő, hímző fonalak, Weritas 
kötőgép, hímző sablonok, ké-
zimunka könyvek, gyapjú ágy-
takaró, fehér pamutszél eladó. 
Tel.: 06-70/672-0066 /2/1/
Rotációs kapa szivattyúval, 
utánfutóval, akác rönkhinta, 
gáztűzhely palackkal, Hajdu 
mosógép, kukorica morzsoló, 
daráló, kemping kerékpár, régi 
fa szekrények és olajradiátor 
eladó. Tel.: 06-20/532-1101, 
06-57/655-534 /3/1/
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
REDŐNY, RELUXA AKCIÓ! 
RENDKÍVÜLI KEDVEZ-
MÉNYEK, AKCIÓS ÁRAK! 
ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG 
REDŐNYÖK, HARMÓNIKA 
AJTÓK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉSE. 
TEL: 06-37/346-461, 06-
20/324-5776 /10/1/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztí-
tását, gallydarálást vállalok. 
Elszállítással is. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/200-4568 /20/18/
Kútásás, tisztítás, mélyítés, új 
kutak ásása, télen is. Érdek-
lődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-20/419-0064 
/6/5/
Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, 
hamónikaajtó, szúnyogháló 
javítás és nyílászárók, párká-
nyok beépítése is! Gurtni cse-
re azonnal! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/573-3501 /10/5/
Tetőjavítást, új tetők készíté-
sét, lapostetők szigetelését, 
kémények javítását, faházak 
készítését, családi házak épí-
tését vállaljuk. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/305-7697 /5/5/
Költöztetést, fuvarozást, bú-
torszállítást, gépjármű szállí-
tást vállalok. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/200-4568 /20/1/

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 /10/2/
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011) 
/11/6/

Napkollektorok telepítése, 
kivitelezése. Hőkamerás 
épület és gépészeti berende-
zések vizsgálata: hővesztesé-
gek, hőhidak és penészedési 
okok  fetárása, fűtési, hűtési 
rendszerek rejtett hibáinak, 
szivárgásának és elektromos 
berendezések hibáinak fel-
tárása. Érdeklődni lehet: 06-
70/200-4568 /20/1/
Háztartási gépek szerv-
ízelése, hűtő, fagyasz-
tó, automata mosógép, 
mosogatógép, mikrosütő 
javítása, klímák tisztítá-
sa. Érdeklődni lehet: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/1/
Családi házak építését, fel-
újítását, bontást, tetők ácso-
lását, falazást, vakolást, 
betonozást, burkolást, hő-
szigetelést, mezőgazdasági 
épületek felújítását, festést, 
mázolást, mindennemű kő-
műves munkát vállalok szám-
laképesen. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/249-4793 /5/5/
Családi házak, épületek, laká-
sok belső munkálatait, utóla-
gos szigetelését, mindenféle 
kőműves munkát vállalunk. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 20/938-2894 
/3/2/

Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak 
festését vállalom. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/330-4597 /5/5/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű 
lakásfelújítást, családi házak 
építését, átalakítását, mellék-
épületek felújítását, bontást, 
hőszigetelést, burkolást, tám-
falépítést, tetők ácsolását, 
gipszkartonozást, festést, 
mázolást, tapétázást, térkő 
rakását, kerítés építést válla-
lok akár anyagbeszerzéssel is. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/420-
1461 /5/5/
Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettá-
zást, burkolást, ajtó-ablak cse-
rét, homlokzatszigetelést, tető 
készítését, teljeskörű lakás fel-
újítást, családi házak építését, 
kivitelezését. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-30/8899-673 /5/5/
Redőnyjavítás, gurtnicsere, 
akár még ma! Új redőny ren-
delés! Péter 06-20/420-3324 
/15/3/
Szobafestést, mázolást válla-
lok! Tóth József Jászárokszál-
lás, Szentandrási út 111. Tele-
fon: 06-30/354-9102 /3/2/
Vizes falak utólagos szigete-
lése acéllemezzel, mérsékelt 
áron, garanciával. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/5577-192 /6/2/

MESTERBOSZORKÁNY jöven-
dőmondó, született halottlátó 
várja hívásod. Rontáslevétele, 
szerelemkötés, pénzenergia. 
T:06/70-434-2178.
Kedves idősek! Vállalok 
bevásárlást, postai csekk-
befizetést, gyógyszerek 
kiváltását, orvoshoz szál-
lítást, hivatali ügyek inté-
zését. Megbízható, ápolt 
hölgy. Részletekről ér-
deklődni: 06-30/648-4642 
/3/1/
Házassági tanácsadás, pár-
kapcsolati konfliktus keze-
lés, face to face tréningek. 
Tel.: 06-20/446-0288, www.
eletleckek.hu /4/1/
Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes áraján-
latkészítés. Akció -10%. 06-
30/229-2206, www.palateto-
felujitasjavitas.hu
Idős néni és bácsi ápolását 
vállalom. Akár 2 heti ottla-
kással is. Telefonszám: 06-
20/211-8657
Legyen pozitív, elégedett, sike-
res! Változtasson életminősé-
gén! Életvezetési tanácsadás, 
önismereti és sikertréningek, 
metafi zikai oktatás. Érdeklődni 
lehet: 06-20/446-0288, www.
eletleckek.hu /4/1/
Vízvezeték szerelést, javítást, 
karbantartást vállalok. Tel.: 
06-30/304-7652 /3/1/
Kártyajóslás, átoklevétel, sze-
relmi-, pénz- és sikermágia, spi-
rituális tanácsadás és oktatás. 
Érdeklődni lehet: 06-20/446-
0288, www.eletleckek.hu /4/1/

LIGNIT korlátlanul
kapható!

  Azonnali házhozszállítás!
 Ficzek Tüzép,

Jászárokszállás
 Tel.: 06-70/702-5262

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.

KUTYASZÍV ÁLLATMENTŐ
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

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

kutyasziv60@ freemail.hu,
www.kutyasziv.hu A
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2 éves beagle kan
2 éves keverék kan,

kistestű

PizsiKökény

1 éves kistestű
keverék szuka

1,5 éves
keverék szuka

Virág

2 éves
keverék kan

Dolfy

Macsó

1 éves keverék kan

Ruben

6 éves
németjuhász kan
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ÁLLÁS
Területi képviselőket keresek 
táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető munkára. Nemzet-
közi üzlet, határtalan lehető-
ség! Telefonszám: 06-20/777-
1122 /16/12/
Azonnali kezdéssel kőművest, 
segédmunkást és burkolót 
hosszútávra felveszünk. Te-
lefonszám: 06-70/604-0582 
/20/7/
Jászárokszállás telephely-
re lakatost,  CO hegesztőt, 
pótkocsi gyártásához és szó-
rópisztolyos festéshez értő 
szakembert azonnal munka-
kezdéssel  felveszek kiemelt 
bérezéssel. Nagykáta és 
Gyöngyös környékéről bejá-
rást biztosítunk.  Telefonszám: 
06-70/611-51-33 /6/6/

Szórópisztolyos festésben jár-
tas munkatársat azonnali mun-
kakezdéssel felveszek hos-
szútávra, kiemelt bérezéssel!! 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/611-
5133 /4/4/
Vezető villanyszerelőt kere-
sek. Budapesti munkavégzés. 
Nettó 4-600.000 Ft kereset. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/434-
7128 /3/2/

CO2 hegesztőket, lakatosokat, 
fényezőket keresünk gödöllői 
munkahelyre hosszútávra. Ki-
emelten magas bérezés, utazá-
si költségtérítés, szállítás vagy 
igényes, díjmentes szállás biz-
tosított. 06-70/384-7636, go-
dallas2015@gmail.com

Eladó-pénztárost keresünk. A 
megfelelő jelölt: megbízható, 
becsületes, kedves. Fényképes 
önéletrajzokat a Papiron Kft-
hez várjuk! Jászberény, Appo-
nyi tér 1. /3/3/
Napi 4 órában kontírozni tudó, 
kettős könyvvitelben jártas 
munkavállalót keresünk jász-
berényi irodánkba adatrögzítő 
munkakörbe. Jelentkezni rövid 
önéletrajzzal a szerkesztőség-
ben lehet. 5100 Jászberény, 
Gyöngyösi út 25. /3/3/
Pizza szakácsot, pizza fu-
tárt felveszünk Hatvan és 
környékéről magas kerese-
ti lehetőséggel. Érd.: +36-
30/572-6846 vagy szemé-
lyesen /2/2/
A Horizont Color Kft. szerszám 
osztályára férfi munkatársat ke-
res. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal a Jászberény, Kos-
suth Lajos út 48- 50. szám alatt 
személyesen (hétfőtől- pén-
tekig 7 és 15 óra között) vagy 
elektronikusan a szerszam@
horizontcolor.hu e-mail címen 
lehet. /3/2/
Alkalmazottat keresek hatvani 
fagyizóba áprilisi kezdéssel. 
Érd.: 06-70/338-5249 /2/2/
Jászberényben a Vasutas Klub-
ba NONSTOP nyitva tartással, 
kiemelt bérezéssel állandó 
munkára pultost keresek. Tel.: 
06-20/77-35-242 /9/2/

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító parne-
rünkhöz Dunántúlra, a régióban 
a legmagasabb bért biztosítják. 
Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06/30-511-4219. /3/3/
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Villanyszerelő mellé segédmun-
kást keresek. Budapesti mun-
kavégzés, nettó 1.000 Ft-os 
órabér. Tel.: 06-70/434-7128 
/3/2/
Megbízható traktorost és két 
kezi dolgozót keresünk jásza-
páti sertés telepre. Állandó 
munka, biztos megélhetés. 
Szállás lehetőség. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/677-7507 /3/2/
Jászberényi, nagy múltú cég-
hez keresünk munkatársakat 
operátori és anyagmozgatói 
munkakörbe. Jelentkezés: 06-
70/608-6252 /3/2/
D kategóriás jogosítvánnyal ke-
resek sofőrt. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
0670/223-9466 /20/2/
Jászberényi vendéglátó egység-
be pultost felveszünk. Tel.: 06-
30/395-0961 /3/1/
Nemzetközi forgalomban részt 
vevő furgonra gyakorlattal ren-
delkező sofőrt keresek. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-30/420-5821 /3/1/

A Hunguest Grandhotel Galya
(Galyatető, Kodály sétány 10.) 

Galyatetőre
REGGELIZTETŐ SZAKÁCS, 

KONYHALÁNY, SZOBALÁNY
és FELSZOLGÁLÓ

munkatársakat keres.
Jelentkezni lehet telefonon:

20/311-6211, vagy e-mailben: 
hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

A Hunguest Grandhotel Galya
(Galyatető, Kodály sétány 10.) 

Galyatetőre
ANIMÁTOR,

NŐI MASSZŐR
munkatársakat keres.

Jelentkezni lehet telefonon
a wellness vezetőnél:

30/367-3110

A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160,
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról

INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Te-
lefonszám: 06-70/530-2489, 
06-37/340-611 /4/3/
Csányon 2 szobás családi ház 
falu központban eladó. Ir.ár: 
5 MFt. Tel.: 06-30/206-3146 
/5/5/
Eladó Jásztelek községben, 
főútvonal mellett, bejáratott, 
jól menő kisvendéglő lakás-
sal együtt. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/488-6861 /10/6/
Díjmentes, banksemleges 
hitelügyintézés sorbanállás 
nélkül. Szatmári Anikó ingat-
lanközvetítő. Tel.: 06-30/9353-
058 /3/3/
Hatvan határában 2 db 1500 
nm-es gondozott szőlőterület 
és telek bekerítve eladó. Tel.: 
06-20/384-3906 /3/3/
Eladó Jászjákóhalma központ-
jában egy felújításra váró kis 
ház. Ir.ár: 2,6 MFt. Érd.: 06-
30/691-6922 /3/2/
Eladó 660 m2-es szabályos 
téglalap alapú telek, Jászbe-
rényben, a Bercsényi úttól 80 
m-re. Kiválóan alkalmas üzlet 
+ lakóépület építésére. Tele-
fonszám: 70/207-3895 /3/2/
Hatvanban eladó garázst kere-
sek. Tel.: 06-30/9460-229
Neszür 0. dűlőben lakható 
épülettel szőlő eladó. Villany, 
víz van. Tel.: 06-30/9078-834

BÉRLET
Jászberény városközponti igé-
nyes, olcsó kertes albérletbe 
fiatal hölgy bérlőtársat keresek. 
Tel.: 06-70/264-5881 /3/3/
2 szobás kertes ház központ-
hoz közel kiadó. 70.000 Ft/hó 
+ rezsi. 20/346-1040
Lakótelepi szoba-összkomfort 
bútorozottan kiadó Hatvanban. 
Automata mini-matt mosógép 
újszerű, gáztűzhely 3 lapos 
Salgó. Tel.: +36-70/501-5608
JÁSZBERÉNY belvárosában, 
Bercsényi utcában 140nm-
es nagypolgári ingatlan, nagy 
udvarral cégeknek, vállalko-
zásoknak kiadó. Az udvaron: 
18nm-es, 45nm-es épület 
garázsnak, raktárnak. Érd.: 
06/20-962-3671. /2/1/
Boschnál dolgozó pár kiadó 
albérletet keres Hatvanban 
hosszú távra. Tel.: 06-20/536-
0985 /2/1/

MÉRLEG KEZELŐI és
ADMINISZTRÁTORI munkára,  
alkalmazottat keresünk, nők

jelentkezését várjuk.
 

Azonnali munkakezdési
lehetőség.

Munkavégzés helye Lőrinci
Mátravidéki Erőmű,

Monifer Kft.
Érdeklődni a 06-20/4314-967

telefonszámon vagy a
monifer.kft@gmail.com

e-mailen keresztül.

Jászberény központjában két utcá-
ra nyíló, összközműves parasztház 
700 m2-es telekkel eladó. Irányár: 
11,9 MFt. Tel.: 06-20/6612-094, 
06-20/6612-390 /3/1/
2 szobás kertes ház központ-
hoz közel eladó. Irányár: 16 
millió. 20/754-2353 /3/1/
JÁSZBERÉNYBEN, Bercsényi 
utcában, zárt, rendezett udvaron 
egy 18nm-es és egy 45nm-es 
épület garázsnak, raktárnak ki-
adó. Érd.: 06/20-962-3671. /2/1/

Alkalmankénti takarításra ke-
resek megbízható személyt. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06 20 465 89 
28 /3/1/
Jó minőségű, angol használt-
ruha bizományos értékesíté-
séhez partnereket keresünk. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-30/758-
4404
Kőművest vagy segédmunkást 
felveszek hosszú távra, állan-
dó munkára Jászapáti vagy 
környékéről. Tel.: 06-30/9035-
193
Nemzetközi gépkocsivezetőt 
keresünk, 24T nyerges von-
tatóra. Fix fuvarok, minden 
hétvége szabad. Nyugdíjasok 
és pályakezdők jelentkezését 
is várjuk. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
30/405-8844 /3/1/
Kazánfűtőt, karbantartót kere-
sek nagyteljesítményű vegyes-
tüzelésű kazánhoz, gyakorlat-
tal, nyugdíjas, hatvani lakost. 
Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 06-20/937-
9301

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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Jászárokszállási üzemünkbe 
Péket keresünk váltott műszakba. 

tel.: 06 70 303 70 20
Ha ingatlan, 

akkor 
OTTHON

CENTRuM!
Korbély Anita
Jászberény, Szabadság tér 4. 
(Áruház, átrium bejáratnál)

+36 70 454 4949

Jelentkezés önéletrajzzal: syrecruit@samyang.hu címre!

Amit kínálunk:
- évi nettó 406 000Ft cafetéria
- 1030 ft/órabér + pótlékok

Elvárás:
- 8 általános isk. végzettség
- 4 műszakos munkarend vállalása

 
Jászberényi cég

GÉPKEZELŐ
munkatársak jelentkezését várja.

 

bÚtOrszaLOn és KOnyHastÚDIÓ
2760 Nagykáta, Ady E. u. 4/a. Tel.: +36-29/440-253,
Fax: +36-29/440-253 E-mail: terek@terek.hu  www.terek.hu

Az akció a készlet erejéig érvényes, folyamatos kedvezmények, érdeklődjön áruházunkban!

Új Modellek érkeztek!
160-as franciaágyak készletről (30különböző modell)

élkeretes, extra rugós, ágyneműtartós

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

 91.800 Ft   79.900 Ft

Gardróbok készletről 120cm-től Rugós,ágyazható kanapék készletről már 73.300 Ft-tól

 100.980 Ft   88.900 Ft  145.400 Ft   129.900 Ft

 87.200 Ft   76.300 Ft 91.800 Ft   79.900 Ft

99.500 Ft   86.900 Ft

MEZŐGAZDASÁGI KISGÉp  
ALKATRÉSZBOLT ÉS SZERvIZ

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

* FűRÉSZEK * ROTÁCIÓS KApÁK * FűNyÍRÓK  
* FűKASZÁK * pERMETEZŐGÉpEK  

ALKATRÉSZEK BESZERZÉSE ÉS JAvÍTÁSA

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

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

Láncélezés, -javítás (megvárható)

kőműveSeket illetve építőiparban jártas 
SeGéDmuNkáSokat keresünk folyamatos 

munkavégzésre Jászberényben.
tel.: 06-70/978-7966

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406 T.: 57/411-061

Minden ami egy építkezéshez, felújításhoz kellhet, nálunk rálelhet!
Keresse a Lendvai Kft. telepeit!

Cement Diszkont
Több fajta cement kapható
Gipszkarton  (2m x 1,2m x 0,012m)  1.140 Ft/táblától (466,6 Ft/m2)

Fa brikett akciós áron 
695 Ft/csomag/10 kg (69.5 Ft/kg)  

     OSB 6 mm - 22 mm-ig
óriási készletről   

Áraink az Áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek

ZSÁKOS ANyAGOK ,CSEMpErAGASZTóK, 
SZIGETELőANyAGOK, FALAZóHABArCSOK, 

TÉGLÁK, CSErEpEK, vASANyAGOK STB.

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

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

FESTMÉNYVÁSÁR
GYÖNGYÖS, Mátra Műv. 

Központ, Barátok tere 3.
február 28. szerda  11-18 óráig 
márc. 01. csütörtök  9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

Foglaljon szállást nagyker áron!:
www.szekelyerno.hu


