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Tűzifa
akció

Szentmártonkátán
10.000 Ft /erdei m3

/1m x 1m x 1,6m/
Szállítás kedvez-

ményesen, méretre 
vágás igény szerint.

(Erdőgazdálkodói kód: 1013092)

06-20/566-4609 
06-20/487-8718

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Jászberény, Alsócsincsapart u. 2. Tel.: (06 57) 405 505

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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QUaLifORM zrt.
kikészítő üzemébe

aLUMiniUM önTvénysORja 
és hOMOkMag eLTávOLíTásáRa  

MUnkaTáRsakaT keRes 
önTvényTiszTíTó MUnkaköRbe!

cím: 3032 
apc 

vasút út 1.

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06 37/ 385 466 /235-ös melléken.

elvárások: 
-	 két	műszak	vállalása
-	 elhivatottság
-	 szakmunkás	iskolai	végzettség
-	 hasonló	munkakörben	szerzett	szakmai	tapasztalat

elvárások: 
-	 elhivatottság
-	 szakmunkás	iskolai	végzettség
-	 hasonló	munkakörben	szerzett	szakmai	gyakorlat

elvárások: 
-	 szakmunkás	iskolai	végzettség		
			(villanyszerelő,	lakatos,	burkoló,	kőműves)	
-	 szakmai	gyakorlat
-	 elhivatottság

amit kínálunk:
-	kimagasló	bérezés
-	béren	kívüli	juttatás:	meleg	étkezés,	készpénz		
		cafeteria,	EDENRED	aranykártya,	munkábajárás		
		támogatása
-	kulturált	munkakörülmény
Munkavégzés	helye:	Hatvan

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

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

munkatársakat keres a következő munkakörökre: 

Takarítónő

Kertész

Karbantartó

QUaLifORM zrt.

jelentkezni a következő telefon számon lehet: 
06 37/385 466 /235-ös mellék

aluminium öntvénysorja eltávolítására 

fűRészes 
szakeMbeRTkeres.

cím: 3032 
apc 

vasút út 1.

Előnyt jelent:
Faipari fűrészgép kezelésében

jártas szakmai tudás

Több mint 20 éve működő, magyar tulajdonú cég

TEHERGÉPKOCSI VEZETŐKET
keres Pest megyei munkavégzésre, 
kiemelkedő bérezéssel.
A szállást és a hazautazást 
is a cég támogatja.

ELVÁRÁSOK

JELENTKEZÉS

C típusú jogosítvány
Legalább 1 év szakmai tapasztalat

tel.: 06-70-320-5230

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

Fehérvári Team Kft. 
petőfibányai 
telephelyére 

gyakorlott 
mérlegképes 
könyvelőt 

keres főállásban! 

Önéletrajzokat a 
fehervariteamkft@

gmail.com 
e-mail címre várjuk.

KÖNNYŰ
hölgy munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 250-350 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

 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

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)  1.180 Ft/táblától (491,6 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

Fenyő FűréSzÁrú, zSÁKOS anyaGOK ,CSeMpera-
GaSzTóK, SziGeTeLőanyaGOK, FaLazóhaBarCSOK, 

TéGLÁK, CSerepeK, vaSanyaGOK STB.
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ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

cím: 3032 
apc 

vasút út 1.

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.

Az akció csak a készleten lévő 
termékekre vonatkozik!

Akciónk 2018. március 7 - márc. 17-ig ill. a készlet erejéig tart. 
A képek csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Változás jogát fenntartjuk!

Gyöngyös T.: 37/313-606

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

Szőnyegpadlók utolsó méretekre 
( a kép csak illusztráció ) 

    10 m2 alatti mennyiségre   -70% 
790 Ft/m2-től

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

Boldog nőnapot!

6 mm 6 mm 7 mm

8 mm 8 mm 10 mm

1690
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2390
Ft/m2

2890
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-20%-20% -35%

-40% -40% -50%
ú

j
 

készLeT 

További részletek: Veleczki Viktor 30/239-0792

WESTEN GÁZKAZÁN
BEÜZEMELŐ és SZERVIZELŐ

SZAKEMBEREK
jelentkezését várjuk

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak SZERVIZE
 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak SZERVIZE

• arcképes gázszerelő igazolvány
• gázkészülék szerelő mesterlevél
• Gázipari Műszaki Bizottsági felülvizsgáló
 bizonyítvány

Szükséges képzettség és eszközök megléte,
vagy megszerzése folyamatban:

a Jászárokszállás Önkormányzata 
pályázatot hirdet a városi óvoda

óvODavezeTői, 
és a Petőfi Művelődési ház

Mindkét pályázat beadási határideje: 
2018. március 29. A pályázati kiírások megtekinthetők a 

www.jaszarokszallas.hu oldalon. 
Felvilágosítás az 57/531-050 telefonszámon kérhető.

iGazGaTói ÁLLÁSÁra. 

- operátor, gépkezelő 
- végellenőr

munkakörökbe női, férfi munkavállalókat.
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

érd: Jászberény, thököly u. 9. 
(Báv zálogfiók épületében, az emeleten),  

57/414-515   06 30 916-5430
nyszám: JnM/01/001906-3/2014

A Szarvas kft. keres 
partner cége számára
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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.

Feladatok:
 • A termeléshez szükséges alapanyag, segédanyag beszerzése
 • Napi szintű kapcsolattartás a beszállítókkal
 • A raktárkészlet alacsony szinten tartása, elfekvő készletek  
  csökkentése/megelőzése
 • Napi (JIT) lehívások lebonyolítása, nyomon követése
 • A JDE rendszerben levő adatok, dokumentációk karbantartása
 • Anyaghiányok kezelése, kommunikáció a társosztályokkal
 • A műszaki változások követése
 • Aktív részvétel az osztály ACE célkitűzéseinek elérése érdekében

elvárások:
 • Legalább középfokú végzettség 
 • Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
 • Kereskedelmi területen szerzett gyakorlat  
  előnyt jelent
 • Számítógép felhasználói szintű ismerete
 • Képesség a folyamatok gyors átlátására
 • Pontos, precíz munkavégzés
 
előny
 • SAP ismeret

dolgozz velünk BESZERZŐ pozícióban!

Jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk: allas@carrier.utc.com Info: +36 70/510 4155
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS
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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:
 • Hűtőbútorok hűtőrendszerének gyártása
 • Szerelési munkafolyamatok

elvárásaink feléd:
 • Keményforrasztás ismerete  
  (réz illetve ezüst forraszanyag)
 • A keményforrasztás területén szerzett tapasztalat  
  előnyt jelent
 • Lánghegesztői szakképesítés
 • Tűzvédelmi vizsga

amit kínálunk neked:
 • alapbér műszakpótlékkal: 1195 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 FoRRaSZtó pozícióban!

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

Gyermekként mosolyt csalsz Te minden arcra.
Kedvesként Te vagy a bűvös szerelem.

Társként felkészítesz a mindennapi harcra,
mindig a jobbik felem vagy nekem.

Te vagy az élet nagy csodája, 
Szépség és öröm mind belőled jő! 
A nyugalom, a szeretet hazája, 

Te vagy a biztos, éltető erő!”
(Aranyosi Ervin)

          Üdvözlettel:

     Pócs János

							5100	Jászberény,	Hold	u.	2.		 	 															06	30	269	34	22	 																																			/pocs.janos.jaszsag

Isten éltesse a nőket
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

BIZTONSÁG  STABILITÁS  NÖVEKEDÉS

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.
Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag 

kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent 
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal. 

A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést 
követő 8 napon belül fogadunk el.

I M P R E S S Z U M

							5100	Jászberény,	Hold	u.	2.		 	 															06	30	269	34	22	 																																			/pocs.janos.jaszsag

Emlékezünk 
drága férjem 

Szabó Sándor 
halálának 1. évfordulójára!

A temető kapuja  
szélesre van tárva,

Útjait naponta  
sok-sok ember járja.

Egy éve már,  
hogy ezt az utat járjuk.  

Megnyugvást lelkünkben  
még most sem találunk.

Sírod előtt állunk,  
talán Te is látod,

Körülötted van ma is  
szerető családod

Múlik az idő,  
de a fájdalom nem csitul,

Szemünkből a könny  
naponta kicsordul.

Tudjuk, hogy csodára  
hiába várunk. 

Nyugodjál békében,  
szívünkből kívánjuk!

 
               

   Örökké gyászoló 
   feleséged, és lányod.

Mezőkövesd, Sándor u. 19.
Tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.hu

Szerelt kémények gyártása ÉMI engedéllyel
Minőségi szerelt kémények és 
béléscsövek, vegyestüzeléshez.

Fa ÉS SzÉn 
TüzelÉSű 
kazánok, 
vízTereS 
kandallók

2 év
garanciával

TavalYI
árak!

A Mont-Inox Kft. 
felvételre keres 

önállóan dolgozni tudó 
szerkezetlakatost,
csőszerelőt, AWI-s
hegesztőt külföldi
munkavégzésre.

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem

• stabil, hosszú távú munkahely
• utazási támogatás
• egyéb juttatások

A jelentkezéseket a 
marianna-turcsanyi

@montinox.hu 
címre várjuk.

A Mária Malom Kft. betanított 
munkára keres munkaerőt

jászjákóhalmi üzemébe.

Érd: 
személyesen vagy 

06-30/963-5199-es telefonszámon

Jászberény	területére	
megbízható	

LaPTeRjeszTőT	
keresünk.

Érdeklődni:
06	20	9	677	192
57/500	990
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belföldes, előrakós 
géPkOcsivezeTőT 

keresünk
• 40 tonnás, nyerges szerelvényre, fix viszonylatra.
• Munkavégzés naponta kb. 5-7 óra, hétfőtől  
 szombatig.
• Indulás reggel, érkezés délután, a szabad- ill.  
 pihenőidő otthon.
• Kizárólag Tóalmás 30km-es körzetéből várjuk  
 a jelentkezőket!

érd.: hétköznap 8-17 óráig
Tel.: +36-29-800-435

e-mai: transport@toalmas.com (önéletrajz)

Vállalatunk Európa legnagyobb és technológiailag legfejlettebb lepárló üzemeivel rendelkező
gyógynövény-illóolaj gyártó vállalata, amely 25 éves működése során a régió vezető piaci
szereplőjévé vált, termékeit világszinten értékesíti. Dinamikus növekedésünket innovatív, 
stabil csapat garantálja – cégkultúránk családias, ugyanakkor professzionális.
Fejlődésünknek köszönhetően munkatársakat keresünk kerepesi és szarvasgedei 
központunkba, üzemeinkben alkalmazott műszakbeosztás szerint  az alábbi munkakörökbe:

Kazán és gépkezelő
• biomassza kazán kezelése és karbantartása
• üzemben lévő gépek kezelése (targonca, teleszkópos homlokrakodó)
• üzembe érkező áruk átvétele, szakszerű elhelyezése és tárolása
• lepárlás, kivonatkészítés és az ehhez tartozó munkafolyamatoknak 

a megadott gyártási technológia szerinti elvégzése
• legyártott olajok, kivonatok kezelése, csomagolása és átadása a raktár részére
• üzem területének takarítása, rendben tartása az előírások szerint
Elvárásaink: 
• termelővállalatnál, üzemben szerzett tapasztalat 
• kazánkezelői, targoncakezelői, gépkezelői szakképesítés és gyakorlat
• pontos és precíz munkavégzés
• önálló munkavégzésre való képesség

Gépkezelő, üzemi dolgozó
• üzemben lévő gépek kezelése (targonca, teleszkópos homlokrakodó)
• üzembe érkező áruk átvétele, szakszerű elhelyezése és tárolása
• lepárlás, kivonatkészítés és az ehhez tartozó munkafolyamatoknak a megadott 

gyártási technológia szerinti elvégzése
• legyártott olajok, kivonatok kezelése, csomagolása és átadása a raktár részére
• üzem területének takarítása, rendben tartása az előírások szerint
Elvárásaink: 
• termelővállalatnál, üzemben szerzett tapasztalat előny
• targoncakezelői, gépkezelői szakképesítés 
• pontos és precíz munkavégzés
• önálló munkavégzésre való képesség

Extrakciós üzemi gépkezelő
• vákuumdesztillációs és egyéb extrakciós gépek és berendezések beállítása, kezelése
• üzembe érkező áruk átvétele, szakszerű elhelyezése és tárolása
• elkészült késztermék dokumentált átadása raktár részére  
• üzem területének takarítása, rendben tartása

Elvárásaink: 
• középfokú vegyész végzettség
• gyógyszergyárban, vagy vegyiparban szerzett tapasztalat 
• targoncakezelői szakképesítés előny
• pontos és precíz munkavégzés
• önálló munkavégzésre való képesség
• angolnyelv alapszintű ismerete előny
Amit kínálunk: 
• versenyképes fizetés és juttatások
• sikeres, stabil vállalati háttér
• munkavégzéshez szükséges tanfolyamokon való részvétel biztosítása

Munkavégzés helye: Kerepes és Szarvasgede
Jelentkezés: e-mailben: 

kinga_borody_hr_partner@silvestris.hu
vagy levélben: 2144 Kerepes, Vasút u. 42.

  Építőipari cég keres,
MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐT

/technikumi végzettség előny/,

továbbá, KŐMŰVES BRIGÁDOK, SEGÉDMUNKÁSOK
 jelentkezését várjuk, jászberényi munkahelyre.

Jelentkezni munkaidőben a 
06-20/9-576-506-os telefonszámon lehet.

jászberényi céghez, 1 műszakos munkarendbe,
dolgozni akaró MUnkaváLLaLókaT keresünk.

MUnkaLeheTőség!!!!

a részletekért hívja a : 06 30 71 97 119-es telefonszámot.

Elérhető	bruttó	jövedelem:	120-170	ezer	Forint.
Ingyenes	buszjáratok	Jászberény	és	vonzásközetéből.

Elvárás:	legalább	8	általános	iskolai	bizonyítvány

nyugdíjas 
munkavállalókat 

keresünk 
jászberényi cégünkhöz! 
 Érdeklődni az 06 30 983 2524-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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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

K11 komód

Ló kanapé

59.900 Ft

Torino 180 gardrób

65.800 Ft

29.900 Ft

Extrarugós
Fr. ágy

64.900 Ft

A
 ké

p
e

k csak illu
sztráció

k

Amadeus étkező

99.500 Ft
109.500 Ft

Anikó konyha

69.800 Ft
89.800 Ft

K16 komód

44.900 Ft

K04 komód

29.900 Ft

Fox sarok

122.800 Ft

59.900 Ft

Modena 225 
gardrób

94.900 Ft

Taxi kanapé

Levendula Virágműhely
Jb., Gyöngyösi út 29. 

06-30/304-7652

Temetési koszorú és 
sírcsokor megrendelhető.

Tűzifa közvetlen az erdésztől, tölgy, 
bükk, cser, akác erdei köbméter-
ben 20.000ft-tól (20ft/kg). Érd.: 
06-30/872-6200, 06-70/677-7945. 
AA3235052

VEGYES

Egyedülálló, leinformálható, nem-
dohányzó középkorú, jól főző, 
tisztaságszerető háztartási alkal-
mazottat keresek 4 személyes 
háztartásba bentlakással. Telefon: 
06-30-99-01-552

régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porceláno-
kat, hangszereket, régi könyveket, 
órás és egyéb hagyatékot! Érd.: 
06-30/9128-335 /13/1/
Régiséget, álló és fali órát, régi 
pénzt, kardot, vitrint, porceláno-
kat, Stil bútorokat, dísztárgyakat 
vásárolok. Vámosgyörk, Dobó u. 
16. Telefonszám: 06-30/3636-980 
/12/3/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Telefonszám: 06-
20/359-0849 /50/8/
Kettes lengyel, hármas német eke, 
2x 14 lapos X tárcsa, Pioneer 17-
es Hamster rugós kultivátor rögtö-
rő hengerrel eladó. Telefonszám: 
06-20/349-3848 /2/2/

ÁLLAT
Kiváló állományból való tarka 
Master és fehér húshibrid előnevelt 
csirkék kaphatók. Érd: Jászberény, 
Temető u 26. T.: 06-30/236-5494 
/3/2/
TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. Tel.: 06-70/240-13-31
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
Napos és előnevelt csirke folya-
matosan kapható. Tel.: 06-30/511-
9085, 06-30/345-7707 /3/1/
100-120 kg-os hízók eladók. Tel.: 
06-20/8496-821 /3/1/
Rajzos Németjuhász 10 hetes kis-
kutyák eladók. Tel.: 06-30/192-
4064 /3/1/

Száraz tűzifa kapható erdei m3-ben. 
Tölgy, bükk, gyertyán. Házhoz szál-
lítással 22E Ft/m3-től. Ugyanitt kalo-
dában (0,588m3) 14E Ft/m3-től. Tel.: 
06-70/233-5742,06-20/977-7304 
PA15902113

Eladó kerekes szemeteskuka, soros 
korcsolya, női kerékpár, biztonsá-
gi gyerekülés autóba, kerékpárra, 
bukósisak, rozsdamentes moso-
gatótálca, gyerekkerékpár, Opel 
13-14”-es lemezfelni gumival és 
155/70/13-as nyári gumik. Érdek-
lődni lehet: 06-70/247-0863 /10/7/
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 /3/3/

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel

Hegesztő munkatársat.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Feladatok:
•	 A	cég	által	gyártott	termékek,	előírások	szerinti	hegesztése
•	 Hegesztőrobot	kezelése
•	 Munkavédelmi	szabályok	betartása	

Elvárások:
•	 Hegesztésben	jártas	fémipari	szakmunkás	végzettség
•	 Pontos	precíz	munkavégzés
•	 Önálló	munkavégzés

Előnyt jelent:
•	 Autóipari	tapasztalat
•	 AWI	hegesztésben	szerzett	tapasztalat

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.

Rotációs kapa szivattyúval, után-
futóval, akác rönkhinta, gáztűzhely 
palackkal, Hajdu mosógép, kukorica 
morzsoló, daráló, kemping kerék-
pár, régi fa szekrények és olajradiá-
tor eladó. Telefonszám: 06-20/532-
1101, 06-57/655-534 /3/3/
Ingyen adok tetőről leszedve kb. 
900 db egy kampós cserepet. Te-
lefonszám: 06-20/2454-706 /2/2/
Alig használt 3-as eke, csata szö-
gi 2-es eke, őszi árpa eladó. Te-
lefonszám: 06-20/800-8426, 06-
20/436-2960 /3/2/
Jászberényben búza eladó. Tel.: 
06-70/379-7981 /3/1/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
Telefonszám: 06-70/624-5475 /5/2/

Salak ipari minőségben, piros szí-
nű, nagy tételben eladó. Tel.: 06-
20/937-9301
LIGNIT AKCIÓ! Kockadarabos, 
rostált! Bruttó 11,89 Ft/kg (1189 
Ft/mázsa)! Telefonszám: 06-30-
403-6754 /2/1/

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.
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ÁLLÁS

ÁLLÁST KERES

KFT. keres gyakorlattal rendelkező 
villanyszerelőket alapszerelésre. 
Nettó 1500.-Ft-/óra. Szállás, utazás, 
napi előleg megoldott. 06/30-197-
7141, 06/20-323-2208. /2/2/

Hatvanban 4-6 órás állást vállal-
nék, 63 éves nyugdíjas. Irodák, 
cégek takarítása. Újhatvan is ér-
dekel. Tel.: 06-70/303-4945

Pest megyében, tököli autószervi-
zünkbe, lehetőleg gyakorlattal ren-
delkező autószerelő és gumiszerelő 
munkatársakat keresünk. Családias 
hangulat, kiemelt jövedelem! Úti-
költség térítéssel, esetlegesen meg-
beszélés szerint szállásköltség té-
rítéssel. Érdeklődni 06-20-9349-400

Területi képviselőket keresek táb-
lagéppel, okostelefonnal végezhe-
tő munkára. Nemzetközi üzlet, ha-
tártalan lehetőség! Telefonszám: 
06-20/777-1122 /16/14/
Azonnali kezdéssel kőművest, se-
gédmunkást és burkolót hosszú-
távra felveszünk. Telefonszám: 
06-70/604-0582 /20/9/
Kőművest keresek Hatvan és 
Jászberény környékéről kiemelt 
bérezéssel. Munkavégzés helye: 
Hatvan és Jászberény. Tel.: 06-
70/886-0309 /3/1/
Jászberényben a Vasutas Klubba 
NONSTOP nyitva tartással, kiemelt 
bérezéssel állandó munkára pultost 
keresek. Tel.: 06-20/77-35-242 /9/4/
Jászárokszállás telephelyre lakatost,  
CO hegesztőt, pótkocsi gyártásához 
és szórópisztolyos festéshez értő 
szakembert azonnal munkakezdés-
sel  felveszek kiemelt bérezéssel. 
Nagykáta és Gyöngyös környékéről 
bejárást biztosítunk.  Telefonszám: 
06-70/611-51-33 /5/2/
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MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
GYÁLRA. Kontaktlencsék ellen-
őrzése, csomagolása, automata 
gépek kezelése. Számítógépes 
ismeret szükséges. Heti 4 munka-
nap, 12 órás munkarend. Bruttó 
975 Ft/óra + 40% műszakpótlék + 
cafetéria. Ingyenes dolgozói busz-
járat: Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tápióbicske, Tápiószecső, Tápi-
ószele. Jelentkezzen: 06-30-338-
2005. /2/2/

A Dunamag Kft. fóliasátorral rendel-
kező partnereket keres paprikamag 
termesztésre, májusi ültetéssel. 
Jelentkezni lehet telefonon Turza 
Pál +36-30-567-8545, e-mailben
dunamagkft@freemail.hu /4/1/

Jászberényi vendéglátó egységbe 
pultost felveszünk. Tel.: 06-30/395-
0961 /3/3/
Hatvani fagyizóba alkalmazot-
tat keresek áprilisi kezdéssel. 
Tel.: 06-70/338-5249 /2/2/
Nemzetközi forgalomban részt 
vevő furgonra gyakorlattal rendel-
kező sofőrt keresek. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06-30/420-5821 /3/3/
Alkalmankénti takarításra keresek 
megbízható személyt. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06 20 465 89 28 /3/3/
Nemzetközi gépkocsivezetőt kere-
sünk, 24T nyerges vontatóra. Fix 
fuvarok, minden hétvége szabad. 
Nyugdíjasok és pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 06-
30/405-8844 /3/3/

Hatvani trafi kba és szoláriumba 
női eladót keresünk. Az üzletünk 
hétvégén és ünnepnap is nyitva 
tart. Érd.: Hatvan, Szent Mihály 
út 9. (7-9 óráig) /2/2/
ÁCS-AGRO Kft. (Jászárokszállás) 
mezőgazdasági gépszerelésben és 
gépkezelésben jártas dolgozót ke-
res. T: 06-30/583-6620 /3/2/
FÉRFI MUNKAVÁLLALÓKATt ke-
resünk Gyöngyösi telephelyre, 
kettő műszakos teljes munkaidő-
ben takarítói állásra, ipari terület-
re. Jelentkezni hétköznap, 10-16 
óra között: 06-30/742-0297.; 06-
30/742-0298. /2/2/
Jászberényi vendéglátó helyre férfi 
munkaerőt és pizzafutárt keresünk. 
Tel: 06-30/232-9603 /3/2/
Gyakorlattal rendelkező kony-
hai kisegítőt keresünk hatvani 
üzletbe. Érdeklődni lehet: 06-
30/849-6699 /3/2/
Kereskedelmi gyakorlattal rendel-
kező jászberényi eladót keresünk 
(férfit is) alkalmi munkára. Jelent-
kezni önéletrajzzal személyesen: 
Pár100-as Market, Jászberény 
Rákóczi út 1. (régi kőhidi vendéglő 
helyén) /3/2/

SZAKÁCS és
FELSZOLGÁLÓ

munkatársakat keres.
Jelentkezni lehet telefonon: 06-20/311-6211

vagy e-mailben:
hotel@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

ANIMÁTOR ÉS NŐI MASSZŐR
munkatársakat keres.

Jelentkezni lehet telefonon
a wellness vezetőnél:

06-30/367-3110

Münchenbe kertápoló kertészetbe 
keresek jogosítvánnyal rendelkező 
férfi  munkaerőt, a 2018-as évre. 
Szállás munkásszállás. 0049-176-
2382-7164 Keszthelyi Sándor

CO2 hegesztőket, lakatosokat, fé-
nyezőket keresünk gödöllői munka-
helyre hosszútávra. Kiemelten ma-
gas bérezés, utazási költségtérítés, 
szállítás vagy igényes, díjmentes 
szállás biztosított. 06-70/384-7636, 
godallas2015@gmail.com

NÉMETORSZÁGBA keresünk ÉPÜLET 
ÉS BÚTORASZTALOS SZAKEMBE-
REKET. Hivatalos bejelentés, szállás, 
hazautazás biztosítva, versenyképes 
fi zetés, azonnali kezdés. Svetho Kft. 
Tel: 06 70 703-4545 /3/1/

CO2-hegesztőket
Fényezőket

Lakatosokat
keresünk

gödöllői munkahelyre

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszútávú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/384-7636
godallas2015@gmail.com

Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat azonnali munkakez-
déssel felveszek hosszútávra, ki-
emelt bérezéssel!! Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 06-
70/611-5133 /5/2/
Hatvani étterembe keresünk 
megbízható, dolgozni akaró 
felszolgálót és pizzaszakácsot. 
Érd.: 06-30/350-2282 /2/2/
Jászárokszállási pékségbe kere-
sünk szorgalmas, ambiciózus sü-
tőipari dolgozót és bolti eladót. A 
szakképzettség nem követelmény! 
Jelentkezésüket a jaszkenyer@
vnet.hu címre, vagy az 5123 Já-
szárokszállás, Pf.: 19. postacímre, 
illetve az 57/531-351 fax címre vár-
juk. Tel: 57/531-350. /3/2/

Ácsokat, ácsok mellett dolgozókat 
hosszú távra felveszek. Tel.: 06-
30/9493-284 /2/2/
Azonnali munkakezdéssel könyvelő 
munkatársat keresünk jászárokszál-
lási irodába. Jelentkezni lehet fény-
képes önéletrajzzal a jasz.konyvelo@
gmail.com e-mail címen vagy a 06-
30/315-7079-es telefonszámon. /3/2/
Építőipari Kft. kőművest, segéd-
munkást, ácsot felvesz hosszú 
távra. Jogosítvány előny. Tel.: 06-
20/249-4793 /3/1/

Budapesti parkfenntartási munkára 
2-3 fő női-férfi segédmunkást, 1 
fő damilos fűnyírót keresek. 50 év 
felettiek előnyben. Lehet nyugdí-
jas is. Lőrinci, Selyp és Új-Hatvan 
környékéről. Tel: 06-30-617-1580. 
/2/1/
Gyöngyösi munkahelyre csemege-
pultos eladót keresek azonnali kez-
déssel. Tel.: 06-30/904-5445 /4/1/

A Horizont Color Kft. festék osztá-
lyára bolti eladói munkakörbe mun-
katársakat keres. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a Jászberény, 
Kossuth Lajos út 47. szám alatt 
személyesen (hétfőtől-péntekig 7-
15 óra között) vagy elektronikusan 
a festek@horizontcolor.hu e-mail 
címen lehet.
Raktáros munkatársat keresünk. B 
kat. jogosítvány kell. Akarjon dol-
gozni, itt jó lesz! Jelentkezni: hat-
van@kocsisimi.hu
57 éves Pusztamonostoron élő 
mozgássérült nő vagyok. Várom 
annak a megbízható, jó fizikumú 
nőnek vagy férfinak a jelentkezését, 
aki napi 1-2 órában segítene a gon-
dozásommal kapcsolatos feladatok 
ellátásában (mosdatás, öltöztetés, 
stb.). Bővebben az alábbi tel.szá-
mon: 06-70/617-1778, 06-57/421-
027 /3/1/

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

KUTYASZÍV ÁLLATMENTŐ 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

kutyasziv60@freemail.hu; 
www.kutyasziv.hu

06-20/248-0208, 06-30/7814-356
Adószámunk: 18593310-1-10
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DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!
ÚTÁTFÚRÁS

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

Hétvégén is hívható!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, RE-
DŐNY, RELUXA AKCIÓ! REND-
KÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK, AK-
CIÓS ÁRAK! ALUMÍNIUM ÉS 
MŰANYAG REDŐNYÖK, HAR-
MÓNIKA AJTÓK, SZALAGFÜG-
GÖNYÖK, HEVEDERZÁRAK, 
RELUXÁK SZERELÉSE. TEL: 
06-37/346-461, 06-20/324-
5776 /10/3/
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és utak 
melletti területek tisztítását, gal-
lydarálást vállalok. Elszállítással 
is. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/200-4568 
/20/20/
Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, ha-
mónikaajtó, szúnyogháló javítás 
és nyílászárók, párkányok beépíté-
se is! Gurtni csere azonnal! Érdek-
lődni lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/573-3501 /10/7/
Költöztetést, fuvarozást, bútor-
szállítást, gépjármű szállítást vál-
lalok. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/200-4568 
/20/3/
Napkollektorok telepítése, kivi-
telezése. Hőkamerás épület és 
gépészeti berendezések vizsgá-
lata: hőveszteségek, hőhidak és 
penészedési okok  fetárása, fűtési, 
hűtési rendszerek rejtett hibái-
nak, szivárgásának és elektromos 
berendezések hibáinak feltárása. 
Érdeklődni lehet: 06-70/200-4568 
/20/3/
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OKTATÁS
MATEMATIKA, FIZIKA taní-
tás! NYÁRON IS (Hatvanban)! 
PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS! 
- Középiskolások, általános isko-
lások, egyetemisták korrepetálá-
sa! - Érettségire, emelt szintű 
érettségire felkészítés! - 8. osz-
tályosok középiskolai felvételire 
való felkészítése! Matematika, 
Fizika egyetemistáknak! Több 
mint 20 év sikerei, tapasztala-
tai...Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/3318-359 /10/4/
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.hu (E-
000937/2014/A001-A011) /11/8/

Eladó Hatvanban 3 szobás, 75m2-es, 
összkomfortos családi ház! Tel.: 06-
20-998-2896 /2/2/

INGATLAN
Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, ga-
rázsokkal eladó. Telefonszám: 06-
70/530-2489, 06-37/340-611 /4/1/
Eladó Jásztelek községben, főút-
vonal mellett, bejáratott, jól menő 
kisvendéglő lakással együtt. Ér-
deklődni lehet a következő telefon-
számon: 06-20/488-6861 /10/8/
Jászberény központjában két utcára 
nyíló, összközműves parasztház 700 
m2-es telekkel eladó. Irányár: 11,9 MFt. 
Tel.: 06-20/6612-094, 06-20/6612-390 
/3/3/
2 szobás kertes ház központhoz 
közel eladó. Irányár: 16 millió. 
20/754-2353 /3/3/
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Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hét-
végén is, garanciával. 06-70/233-
0673. /6/2/
Háztartási gépek szervízelése, 
hűtő, fagyasztó, automata mo-
sógép, mosogatógép, mikrosü-
tő javítása, klímák tisztítása. 
Érdeklődni lehet: 06-37/341-
586, 06-20/453-6642 /10/3/
Redőnyjavítás, gurtnicsere, akár még 
ma! Új redőny rendelés! Péter 06-
20/420-3324 /15/5/
Kedves idősek! Vállalok bevá-
sárlást, postai csekkbefi zetést, 
gyógyszerek kiváltását, orvos-
hoz szállítást, hivatali ügyek 
intézését. Megbízható, ápolt 
hölgy. Részletekről érdeklődni: 
06-30/648-4642 /3/3/
Vizes falak utólagos szigetelése 
acéllemezzel, mérsékelt áron, ga-
ranciával. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-30/5577-
192 /6/4/
Házassági tanácsadás, párkap-
csolati konfliktus kezelés, face to 
face tréningek. Tel.: 06-20/446-
0288, www.eletleckek.hu /4/3/
Vízvezeték szerelést, javítást, 
karbantartást vállalok. Tel.: 06-
30/304-7652 /3/3/
Kártyajóslás, átoklevétel, szerel-
mi-, pénz- és sikermágia, spirituális 
tanácsadás és oktatás. Érdeklődni 
lehet: 06-20/446-0288, www.elet-
leckek.hu /4/3/
Palatető bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-
30/229-2206, www.palatetofelujitasja-
vitas.hu /5/2/
Nem dönthető fák kivágását, gallyazá-
sát vállalom. 06-30/448-5708 /3/2/
Legyen pozitív, elégedett, sikeres! 
Változtasson életminőségén! 
Életvezetési tanácsadás, önismereti 
és sikertréningek, metafi zikai okta-
tás. Érdeklődni lehet: 06-20/446-
0288, www.eletleckek.hu /4/3/
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Jászszentandrás központjában  3 
szobás összkomfortos családi ház 
eladó. Tel.: 06-30/314-2234 /3/1/
Kis családi ház Jászárokszálláson, 
Dózsa Gy. út 17. sz. alatt, 1,8 MFt-ért 
eladó. Tel.: 06-57/403-114 /3/2/
Hatvan, Kinizsi u. 2. összközműves 
parasztház 675 m2 telken eladó. Tel.: 
37/343-206 /2/2/
Hatvan határában 2 db 1500 nm-es 
gondozott szőlőterület és telek be-
kerítve eladó. Tel.: 06-20/384-3906 
/3/2/
Újhatvan központjában, csendes, 
egyirányú utcában összközműves, 
70 m2-es családi ház kis kerttel, több 
melléképülettel, kis felújítás után 
azonnal költözhetően eladó. Érd.: 
06-37/343-849 vagy 06-30/854-0780
Eladó lakás Jászberény, Szent L. ut-
cában, 1,5 szobás, II. emeleti, 54 m2. 
Tel.: 06-30/633-8329 /3/1/
Neszür 0. dűlőben lakható épü-
lettel szőlő eladó. Villany, víz van. 
Tel.: 06-30/9078-834
Kétgeneráció részére is alkalmas 
családi ház, 100+75 m2 szuterénos, 
8 cm szigeteléssel, frissen felújított 
tetővel, rendezett kiskerttel Jászfény-
szarun eladó. Irányár: 17 MFt. Tel.: 
06-70/500-1917 /3/1/

ÁCS, KŐMŰVES, LAPOSTETŐK, 
VIZES PENÉSZES FALAK SZIGE-
TELÉSE ÉS VEGYI INJEKTÁLÁ-
SA. KÉMÉNYEK, BÁDOGOZÁS, 
KÚPOLÁSOK, CSATORNÁZÁS, 
GIPSZKARTONOZÁS, PARKET-
TÁZÁS, FÜDŐSZOBÁK, KÜL-
SŐ-BELSŐ FAL SZIGETELÉSE, 
BEÁZÁSOK, TETŐ JAVÍTÁSOK. 
MINDENFÉLE KŐMŰVES MUN-
KÁKAT VÁLLALOK. A-Z-IG 20% 
KEDVEZMÉNNYEL. 06-70/4085-
5798 /3/1/
VÁllalok kisebb kőműves munkákat, 
WC-k fürdők, konyhák, burkolását, 
épületek hőszigetelését. Tel.: 06-
20/543-9636 /3/1/
Családi házak építését, felújítását, 
bontást, tetők ácsolását, falazást, 
vakolást, betonozást, burkolást, 
hőszigetelést, mezőgazdasági 
épületek felújítását, festést, má-
zolást, mindennemű kőműves 
munkát vállalok számlaképesen. 
Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-20/249-4793 /3/1/
Kőműves ácsmester vállal kőmű-
ves, gipszkarton szerelést, festést, 
mázolást, parkettázást, burkolást, 
ajtó-ablak cserét, homlokzatszi-
getelést, tető készítését, teljeskö-
rű lakás felújítást, családi házak 
építését, kivitelezését. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: 
06-30/8899-673 /3/1/
Bontana? Építkezne? Jászbe-
rényi és országos referenciával 
rendelkező vállalkozásunk, várja 
hívását. 06/30-824-55-40 /3/1/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű la-
kásfelújítást, családi házak építé-
sét, átalakítását, melléképületek 
felújítását, bontást, hőszigetelést, 
burkolást, támfalépítést, tetők 
ácsolását, gipszkartonozást, fes-
tést, mázolást, tapétázást, térkő 
rakását, kerítés építést vállalok 
akár anyagbeszerzéssel is. Érdek-
lődni lehet a következő telefon-
számon: 06-70/420-1461 /3/1/
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TÁRSKERESÉS
Anyagilag rendezetten élő független 
férfi , komoly kapcsolat reményében 
független társát keresi, Gyöngyös 
vagy környékéről. Tel: 06-70-537-
9323.
Hatvani 164/56 teltkarcsú hölgy hat-
vani társát keresi, 56-60 éves férfi t. 
Dohányzót, jövedelemmel, fénykép-
pel rendelkezőt: m61.uzenet@gmail.
com /2/1/

Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémé-
nyek javítását, faházak készítését, 
családi házak építését vállaljuk. 
Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-70/305-7697 /3/1/
SOS duguláselhárítás! Tel.: 
06-30/2925-644 /6/1/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált par-
kettázást, lépcsőházak festését 
vállalom. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 06-20/330-
4597 /3/1/



2018. március 8.12

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 

2018. február 1.
 és 2018 február 28. 

között érvényes.
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PénzTáRgéP 
- MéRLeg

Új és használt készülékek 
kereskedelme és szervize

Kellékanyag ellátás, 
NAV ügyintézés, mérleg hitelesítés

3200 Gyöngyös, Alkotmány u 1/A   Tel.: 37/311-299, 37/500-232 Mobil: 30/9552-219
www.digit2001.hu

Feladatok: • autóalkatrészek végellenőrzése
 • csomagolás
Feltételek: • büntetlen előélet
 • középiskolai végzettség

• Kiemelt bérezés. • Túlórázási lehetőség.
• Utazás támogatása.

Jelentkezni lehet:
06-70/341-4477; 06-70/408-4564 vagy

munka157@gmail.com.

NŐI ÉS FÉRFI MUNKAERŐT.

Cégünk keres
Nógrád megyei munkahelyre azonnali kezdéssel

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

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

Szakképzett	

LakaTOs, 
hegeszTő 

szakmunkásokat	
keresünk	

cégünk	részére	
jászberényi	

műhelymunkára	illetve	
változó	helyszínű	
szerelő	munkára.	

Telefon:
06 20 9225 996

Jászberényben, a piactéren  
március 14-én (szerdán)  7-9 óráig

cipő
készletkisöprés

Cipő VéGKiáRusíTás
Minden pár cipő, papucs
A legújabb tavaszi modellek nagy választékban.

1500Ft

Részmunkaidős
kézáPOLóT - 

MűköRöMéPíTőT	
és	fODRászT	keresünk	

azonnali	kezdéssel	
a	jászberényi	

Kleopátra Szépségszalonba.
Amit kínálunk: kiemelt	

órabér,	fejlődési	lehetőség,	
megbízható	munkahely.
Jelentkezz	még	ma:	

allas@kleoszalon.hu	
vagy	0630/610-5435

ir 
MUNKALEHETŐSÉG! 

Hatvani autóelektronikát gyártó partnerünk számára keresünk 
munkavállalókat, az alábbi munkakörökbe:  

▶ Operátor – Felelj te a termékek gyártásáért! 
▶ Gépmester – Felügyeld te a gyártások teljes folyamatát! 

 
 
Munkatársainknak biztosítjuk: 
▶  Operátor esetén nettó 180 000–200 000 Ft 
 gépmester esetén nettó 220 000–250 000 Ft közötti fizetést  
 (műszakpótlékkal és teljesítménybónusszal együtt); 
▶  havi bruttó 37 500 Ft értékű béren kívüli juttatást a próbaidő letelte 

után; 
▶  az ingyenes munkába járást céges buszjáratokkal. 
 
Felkeltette valamelyik pozíció az érdeklődésedet? Várjuk a jelentkezésedet 
vagy gyere el csoportos tájékoztatónkra!  
 

2018 Március 13 09:00 Heves Erkel Ferenc utca 2 Művelődési Központ 

2018 Március 13 11:00 Gyöngyös Barátok tere 3 Művelődési Központ 

2018 Március 13 13:00 Füzesabony Rákóczi Ferenc út 52-54 Közösségi Ház 

Elérhetőségeink: 
06(70) 6655-898 vagy 06(20) 6655-274  
hatvan@prohumanallas.hu 

ir 
MUNKALEHETŐSÉG! 

Hatvani autóelektronikát gyártó partnerünk számára keresünk 
munkavállalókat, az alábbi munkakörökbe:  

▶ Operátor – Felelj te a termékek gyártásáért! 
▶ Gépmester – Felügyeld te a gyártások teljes folyamatát! 

 
 
Munkatársainknak biztosítjuk: 
▶  Operátor esetén nettó 180 000–200 000 Ft 
 gépmester esetén nettó 220 000–250 000 Ft közötti fizetést  
 (műszakpótlékkal és teljesítménybónusszal együtt); 
▶  havi bruttó 37 500 Ft értékű béren kívüli juttatást a próbaidő letelte 

után; 
▶  az ingyenes munkába járást céges buszjáratokkal. 
 
Felkeltette valamelyik pozíció az érdeklődésedet? Várjuk a jelentkezésedet 
vagy gyere el csoportos tájékoztatónkra!  
 

2018 Március 13 09:00 Heves Erkel Ferenc utca 2 Művelődési Központ 

2018 Március 13 11:00 Gyöngyös Barátok tere 3 Művelődési Központ 

2018 Március 13 13:00 Füzesabony Rákóczi Ferenc út 52-54 Közösségi Ház 

Elérhetőségeink: 
06(70) 6655-898 vagy 06(20) 6655-274  
hatvan@prohumanallas.hu 

ir 
MUNKALEHETŐSÉG! 

Hatvani autóelektronikát gyártó partnerünk számára keresünk 
munkavállalókat, az alábbi munkakörökbe:  

▶ Operátor – Felelj te a termékek gyártásáért! 
▶ Gépmester – Felügyeld te a gyártások teljes folyamatát! 

 
 
Munkatársainknak biztosítjuk: 
▶  Operátor esetén nettó 180 000–200 000 Ft 
 gépmester esetén nettó 220 000–250 000 Ft közötti fizetést  
 (műszakpótlékkal és teljesítménybónusszal együtt); 
▶  havi bruttó 37 500 Ft értékű béren kívüli juttatást a próbaidő letelte 

után; 
▶  az ingyenes munkába járást céges buszjáratokkal. 
 
Felkeltette valamelyik pozíció az érdeklődésedet? Várjuk a jelentkezésedet 
vagy gyere el csoportos tájékoztatónkra!  
 

2018 Március 13 09:00 Heves Erkel Ferenc utca 2 Művelődési Központ 

2018 Március 13 11:00 Gyöngyös Barátok tere 3 Művelődési Központ 

2018 Március 13 13:00 Füzesabony Rákóczi Ferenc út 52-54 Közösségi Ház 

Elérhetőségeink: 
06(70) 6655-898 vagy 06(20) 6655-274  
hatvan@prohumanallas.hu 

Jászberényi építőanyag kereskedés 
árukiadó munkatársat keres. 
Targoncavezetői engedély előny!

 Érd.: 06-70/425-8885

Jászberénybe, 
az AVIA 

benzinkútra 

eladót 
felveszünk, 

teljes vagy rész-
munkaidőben is.  

Jelentkezni
lehet a 

06-30/336-2538-as 
telefonszámon.

Hatvani HasználtruHa 
nagykereskedés 

különleges válogatási 
lehetőség!

06-70/946-9554

métere szálban, erdei köbméter 
folyamatosan kapható! 

Tel.: 06-70/637-7025

tűzifa

EUTR: AA5916988

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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