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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!
1.399 Ft/m2-től

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

Ajándék szemvizsgálAt Bejelentkezés: 06 57/405 225

elérhetőségünk: jászberény, Piactéri üzletsor.

mOst ÖsszeAdÓdnAk

szemüveg
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Ajánlatunk 

2018. február 1.
 és 2018 február 28. 

között érvényes.
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Keretek 

-50%
Lencse 

-20% 
kedvezménnyel

Az akció részleteiről 
érdeklődjön az üzletben.

Amikor a stílus 
védelmet is jelent
ZEISS napszemüveglencsék

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

ZEISS 

Progressive 

lencse 

vásárlásakor ZEISS 

napszemüveg- 

lencsét adunk 

ajándékba*

*Az ajánlat pontos részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

78x64 mm.indd   1 2017. 05. 09.   7:58
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LátásvizsgáLat 
és 

szaKtanácsadás

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

SÉTÁNY CIPÉSZET
Jászberény, Börtönudvar,

Hatvan, Erzsébet tér 1.

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

indításgátló 
gyújtáskulcs 

legtöbb típusú 
gépjárműhöz!

Autó távirányítókulcs javítás!

UTáNGyáRToTT aUTó 
TáviRáNyíTó KÉSZíTÉS!

KULcSmáSoLáS aZoNNaL!

Varronőt, Varrodás 
betanított munkásokat 

keresünk Tápiószentmártonba. 
Egymüszakos bejelentett munkahely, 

jó munkakörülmények, versenyképes jövedelem. 
Érdeklődni: brezsnyikn@gmail.com, 

vagy a Brezsnyik Nóra 06-30/970-3358, 
Czári Lenke 06-30/628-0928  számokon.

Tavaszi Tűzifa akció!
Kapható: tölgy, 

bükk, akác.
20.000 Ft /m3-től
Gyors kiszállítás!

06-30/738-47-87 EU
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A Városgondnokság Jászárokszállás 
pályázatot hirdet

GépJármű Vezető 
munkakör betöltésére.

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

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

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

„„

A Dometic Zrt. bővülő termelési feladataihoz 
keres munkatársakat azonnali kezdéssel 

az alábbi munkakörökbe:

Az alkalmazás feltétele:  
a fenti szakmát igazoló szakmunkásbizonyítvány
Előnyt jelent:
vékonyfalú csövek hegesztésében szerzett gyakorlat

Az alkalmazás feltétele:  
a fenti szakmát igazoló szakmunkásbizonyítvány 

Feladat:  
kompresszoros hűtőszekrények szerelése, habosítása
Előnyt jelent: 
 bármilyen szakmunkás képesítés

Amit kínálunk:
• Kiemelt bérezés

• Cafetéria
• Fizetett munkaközi szünetek

• Tiszta, rendezett munkakörnyezet,  
stabil, kiszámítható munkarend

• Ingyenes buszjárat a következő településekről:
Alattyán, Heves, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy,  

Jászapáti, Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, 
Jászszentandrás, Pusztamonostor, Szentlőrinckáta

Jelentkezni lehet: 
Dometic Zrt. 

5100 Jászberény, Necső telep 1.
Kövérné Fellegi Márta

e-mail: marta.koverne-fellegi@dometic.com

Lánghegesztő, forrasztó

Lakatos

Operátor

Érd.: +36-20/6612-271

a JUSKUFa Kft 
Jászberényi raklapüzemébe felvételt 
hirdet a következő munkakörökbe:
- Faipari segédmunkás
- Raklap összeállító

amit Kínálunk :
  • Családias kisüzemi légkör 10-15 Fő
  • Rugalmas szabadságkiadás
  • Jászdózsa irányából bejárás biztosított
  • Bejárási költség térítése
  • Tűzifa dolgozói áron való biztosítása
  • Egy műszakos munkarend
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A Hamar-Barkács Center Kft. 

állást hirdet: 

LoTTó 
TERmiNáLKEZELŐ

munkakörbe. 
Lottózóba fiatal, szorgalmas, megbízható  

és jó kommunikációs képességgel  
rendelkező munkatársat keresünk.

Előnyt jelent: • Szerencsejáték terminálkezelő vizsga
Munkavégzés helye: • Nagykáta

Jelentkezés módja: 
Fényképes önéletrajzát várjuk e-mailben a 
hortobagyinepanni@hamarbarkacs.hu 

vagy személyesen a Hamar-Barkács Kft. 
nagykátai telephelyén. 

Fizetési igényét kérjük, tüntesse fel a jelentkezésén.

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

Újonnan nyíló 
Jászberényi Raklapüzemünkbe

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKATkeresünk,

kezdetben 1, később 2 műszakos munkarendbe
azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezés a 06-70/608-6252-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

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
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JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST!

06 30 384 9806

TÉGED KERESÜNK!

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 feladatok:
	 •	Folyamatok	fejlesztés	tervezése	és	kivitelezése
	 •	LEAN	eszközök	alkalmazása	a	termelési	folyamatok-	
	 	 ban,	termelékenység-	és	hatékonyság	növelés
	 •	Belsőgyártás	tervezése,	fejlesztése,	a	gyártási	tech-	
	 	 nológia	felügyelete
	 •	Technológiai	dokumentációk	kidolgozása,	termelés-	
	 	 sel	kapcsolatos	adatok	karbantartása
	 •	A	gyártás	mindenkori	műszaki	követelményeinek		
	 	 megfelelő	ajánlatok	bekérése,	értékelése
	 •	A	gyártósorra	vonatkozó	technológiai	dokumentációk		
	 	 elkészítése
	 •	Az	irodai	és	a	gyártási	területek	ACE	tevékenységé-	
	 	 nek	támogatása,	célkitűzéseinek	elérése
	 •	Projekt	szemlélet,	határidők	betartása

előnyök:
	 •	Hűtéstechnikai	tapasztalat	
	 •	Auto	CAd,	Solid	Edge	programok	ismerete
	 •	SAP	ismeret
	 •	LEAN	transzformációban	való	részvétel
	 •	SIX	SIGMA	ismerete

elvárások:
	 •	Egyetemi	vagy	főiskolai	végzettség,	műszaki	szak-	
	 	 irányon
	 •	Jelentős	releváns	munkatapasztalat
	 •	Kommunikációs	szintű	angol	nyelvtudás
	 •	LEAN	tapasztalat
	 •	Vállalatirányítási	rendszer	ismerete

dolgozz velünk SORI MÉRNÖK pozícióban!

Jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk: allas@carrier.utc.com Info: +36 70/510 4155
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Elvárás:
-  8. osztályos végzettség
-  józan életmód
-  12 órás munkarend 
 vállalása(alkalmanként)
-  precíz, pontos munkavégzés

Amit kínálunk,
-  Díjmentes munkába járás
-  bruttó 800 Ft/óra + műszakpót-
lék (kb. 110.000 Ft nettó fizetés)

-  Nettó 50.000 Ft/hó Cafeteria 
 (feltétellel)
-  Munka póló, 
 munkavédelmi cipő
-  Családi adókedvezmény 
 igénybevétele
-  Folyamatos, hosszútávú 
 bejelentett munkalehetőség 
 egész évben!

Tel.: 06-20/535-5352

AZONNALI MUNKALEHETŐSÉG 
A HR CAPITAL Kft.-nél:

2 műszakos munkarendbe keresünk női és 
férfi munkaerőt Jászberényi fémüzembe

- Gyomortükrözés
- vastagbéltükrözés
- Helicobacter p.
  kilégzési teszt

GASZTroENTErolóGIAI-
ENdoSZkóPoS

MAGÁNrENdElÉS

dR. GáLL JáNoS
szakorvos

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

06-30/322-1719.

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

 

AUTOELEKTRO
Dolgozzon a belvárosban!

Autóipari alkatrészeket gyártó 
jászberényi AUTOELEKTRO Kft.

kettő és három műszakos 
munkarendbe keres: 

Amit kinálunk:
• Napi 8 órás munkaidő  

• 40 perces, nem ledolgozandó munkaközi szünettel 
• Klimatizált gyártócsarnok • Kényelmes, tiszta munkakörülmények 

• Munkaruha biztosítása 
• Hosszú távú, stabil munkahely • Korrekt bérezés és juttatás 

• Heti 5 munkanap a hétvége szabad

Jelentkezés: 
munkanapokon 

10-16 óráig 
az alábbi telefonszámon:

• GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐKET
• FRÖCCS ÜZEMI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ  
 OPERÁTOROKAT
• GÉPBEÁLLÍTÓT 

06 70 41 666 00

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.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.

A Lantos Kft. tésztaüzemébe 

keres. 

Érdeklődni a 06 30/33 60 568-as 
telefonszámon lehet.

1 fő női dolgozót 

Jászberény,
Nagykátai út 29.

Nyitva: h-p.: 8-18-ig, 

szo.: 8-13 óráig.

Tel.: 0620/917-6842

MENYASSZONYI	RUHA	
és	koszorúslány	
ruha	kölcsönzés.

ÁLDOZÁSI RUHÁK 4000 Ft-ért 
kölcsönözhetőek /+kaució/

Új munkás és terepes 
ruházat, használt is!

Jó állapotú 
import cipők, 

sportcipők 

MOTOROS bőr és 
CORDURA nadrágok, 
dzsekik, 
bőr mellények

Női, férfi cipő 
1000 Ft / pár

Sokféle ruhanemű: 
öltöny, 

lakástextil,
 férfi farmer, 

pulóver, 
melegítő alsó, 
táska, fonál is.

NŐI, BŐRKABÁT
 ÉRKEZETT!!!
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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.

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.

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

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

ÜNNEPi NyiTvaTarTáS:
Márc. 15-én Zárva 
Márc. 16-án 9.00-18.00
Márc. 17-én 9.00-13.00

Jelentkezés:

E-mail:  gyongyos@knallas.hu

  06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:

Jelige: Gyöngyös Raktáros
Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

CSATLAKOZZ

GYÖNGYÖSHALÁSZI CSAPATUNKHOZ!

Elvárásaink:

Minimum befejeze általános iskolai végzeség

Több műszakos munkarend vállalása

Pontosan, precízen dolgozol

Csapatjátékos, ügyfélközpontú hozzáállás

(TARGONCAVEZETŐI ENGEDÉLLYEL)                             

RAKTÁROS KÉZI ANYAGMOZGATÓ

Amit ajánlunk:

Alapbér + bónusz + cafeteria + műszakpótlék

Munkába járás támogatása

Biztos munkahely és barátságos munkahelyi légkör 

Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői engedély
megszerzésére, vagy már meglévő frissítésére
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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

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.

Szakképzett LaKaToS, HEGESZTŐ 
szakmunkásokat keresünk cégünk részére 

jászberényi műhelymunkára illetve változó helyszínű szerelő munkára. 
Telefon:06 20 9225 996

Fehérvári	Team	Kft.	
petőfibányai	
telephelyére	

gyAKOrlOTT 
MérlEgKépES 
KöNyvElőT 

keres	főállásban!	

Önéletrajzokat	a	
fehervariteamkft@

gmail.com	
e-mail	címre	várjuk.

Jászberénybe, 

ELAdóT 
felveszünk az AVIA 
benzinkútra teljes 
vagy részmunka-

időbe vagy hétvégi 
munkára.

Dohányboltba 
részmunkaidőbe. 

Jelentkezni
lehet a 

06-30/336-2538-as 
telefonszámon.

www.peresto.hu

Horgászok 
figyelem!

pONtY
telepítés 
Jászárok- 
szálláson,

a dolgozók Horgász Egyesü-
letének peres-Laposi taván.
Horgászati 

tilalom nincs!
Bővebb információ: 

06-20/2299-585 vagy:
 www.peresto.hu

Üdvözlettel: 
Kaszab Zsolt H.E. elnök
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A multinacionális Fortaco Csoport több, mint 60 éves múlttal 
rendelkező jászberényi gyára a folyamatos volumennövekedés miatt 

munkavállalókat keres az alábbi pozíciókba:

• Versenyképes jövedelem 
• Cafeteria 
• Bónuszjuttatások 
• Hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség 
• Saját állományban történő, hosszú távú foglalkoztatás

* Részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségek valamelyikén

AMIT KÍNÁLUNK

Fortaco Zrt.
5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.

+36 57 815 000
allas@fortacogroup.com

Tisztelet • Egyszerűség • Gyorsaság

Azok a HEGESZTŐ, LAKATOS és LÁNGVÁGÓ munkavál-
lalók, akik 2018. március 31-ig csatlakoznak a Fortaco Zrt. 
állományához, NETTÓ 200.000 Ft CSATLAKOZÁSI JUTAL-
MAT kapnak!*

cSaTLaKoZáSi
JUTaLom

• 3D méréstechnikus 
• Alkatrészgyártó Ldt 
• Anyagvizsgáló 
• Asztalos 
• CNC forgácsoló 
• Festő 
• Forgácsoló csoportvezető 

• Gépi forgácsoló 
• Hegesztő 
• Horizont gépkezelő 
• Köszörűs 
• Lakatos 
• Minőségellenőr 
• Lángvágó

BŐRGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

Pattanásos bőr, ekcémák, psoriasis 
és más bőrbetegségek gyógyítása.

Számítógépes anyajegyvizsgálat. 
Szemölcsök eltávolítása.

Dr. Szobeczki Zsolt
bőrgyógyász-kozmetológus

Gyöngyös, Jókai út 14., 
Tel.: 06-30/399-0202

Szerda: 14.00-17.30-ig (bejelentkezés nélkül)

Gyermekek és felnőttek ellátása egyaránt.

www.szobeczki.hu

Kövess minket a Facebook-on is aktuális akcióink miatt / pár 100 as market Jászberény

         Jászberény, Rákóczi út 1. 
 Régi Köhidi vendéglö helyén.

akció érvényes 03.19-től 03.24-ig 
ill. a készlet erejéig.

Pár 100-as MaRKEt

nyitva: H-P.: 7-18-ig, 
szo.: 7-13-ig

árvarázs Új helyen                         

az áRvaRáZS új helyen, megújult külsővel, bővülő árukészlettel várja kedves vásárlóit!

több mint 200 m2-en

199Ft 

169Ft 
 (338 Ft/l)

Étkezési utalványokat elfogadunk

Star 2 tek.papirtörlő
(64,5 Ft/db)

Friss tojás M 
(10 db) (31 Ft/db)

159Ft 129Ft 199Ft 149Ft 
369Ft 310Ft 

99Ft 79Ft 
 (1580 Ft/kg)

259Ft 

199Ft 
 (1990 Ft/kg)

149Ft 

69Ft 
 (276 Ft/l)

179Ft 

149Ft 
 (2980 Ft/kg)

399Ft 
(2660 Ft/kg)

75Ft 

59Ft 
 (1996 Ft/kg)

Borsodi 
sör dobo-
zos 0,5l

Márka 2l üditő 
több iz (74,5 Ft/l)

Moments ostya 
50g  kókusz, 

mogyoró

Kinder T4
 csoki 50g 

Milka Cherry
100g 

Balaton szelet 
30g rumos ét

59Ft 19Ft 
 (950 Ft/kg)

Strudel szelet 
több izben 20g 

Oxxo energia 
ital 0.25l

Tibi
nyuszi
 150g  

ajánlat!

Nyugdíjas 
munkavállalókat 

keresünk 
Jászberényi cégünkhöz! 
 Érdeklődni az 06 30 983 2524-es telefonszámon!”
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Úgy érzi, Önnek is gondot okoz a beszéd
megértése zajban és társaságban egyaránt?

mi találunk megoldást a hallásproblémájára, 
forduljon hozzánk bizalommal!

Próbálja ki ingyenesen, otthonában a speciális 
chiprendszerek által nyújtott hallási lehetőségeket. 
Szakértő kollégánk személyre szabottan a legjobb 
megoldást fogja önnek kínálni.

Nyerje vissza önbizalmát, és élvezze újra 
a társas pillanatokat!

előzetes időpont egyeztetés szükséges.

VIZSGÁLTASSA MEG HALLÁSÁT 
AZ AMPLIFON HALLÁSKÖZPONTBAN!

amplifon Hallásközpontok

Gyöngyös, Köztársaság tér 8.
Tel.: 06 37 506 079
Hatvan, Grassalkovich út 3/a (A fő úton, a Posta során)
Tel.: 06 37 506 065
amplifon.hu

390 Ft / levél
Hallókészülék elem
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Létszámfrissítés és bővítés céljából 
a közétkeztetésben gyakorlattal rendelkező 
SÉFET, admiNiSZTRáToRT, 

ÜZLETvEZETŐ HELyETTEST keresünk.
Hosszú távú munkalehetőség, jól felszerelt konyha 

és megbecsült munkakörnyezet. Éttermünkbe pULToS- 
pÉNZTáRoSoKaT felveszünk. Jelentkezni lehet: e-mail: 

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

* Részletekért érdeklődjön az alábbi elérhetőségek valamelyikén

Tisztelet • Egyszerűség • Gyorsaság

• Gépi forgácsoló 
• Hegesztő 
• Horizont gépkezelő 
• Köszörűs 
• Lakatos 
• Minőségellenőr 
• Lángvágó

az alábbi munkakörbe

Apró

Tűzifa közvetlenül a termelőtől 
nagy választékban rendelhe-
tő. Tel.: 06-30/727-0039. AA-
5742873

VEGYES

régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyaté-
kot! Érd.: 06-30/9128-335 /13/2/
Régiséget, álló és fali órát, régi 
pénzt, kardot, vitrint, porceláno-
kat, Stil bútorokat, dísztárgyakat 
vásárolok. Vámosgyörk, Dobó u. 
16. Telefonszám: 06-30/3636-
980 /12/4/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Telefonszám: 06-
20/359-0849 /50/9/

JÁRMŰ

Öreg motorkerékpárokat és al-
katrészeit keresek akár roncs 
állapotban is. Tel.: 06-30/701-
7317 /6/1/
Eladó szürke VW Golf Variant 
2011-es, 1.6 TDI DSG automata 
nyári, téli gumikkal, 2019.09-ig 
érvényes műszakival. Tel.: 06-
30/9534-612

Eladó kerekes szemeteskuka, 
soros korcsolya, női kerékpár, 
biztonsági gyerekülés autóba, 
kerékpárra, bukósisak, rozsda-
mentes mosogatótálca, gye-
rekkerékpár, Opel 13-14”-es 
lemezfelni gumival és 155/70/13-
as nyári gumik. Érdeklődni lehet: 
06-70/247-0863 /10/8/
Alig használt 3-as eke, csata 
szögi 2-es eke, őszi árpa eladó. 
Telefonszám: 06-20/800-8426, 
06-20/436-2960 /3/3/
Jászberényben búza eladó. Tel.: 
06-70/379-7981 /3/2/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, 
műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gé-
peket. Telefonszám: 06-70/624-
5475 /5/3/
LIGNIT AKCIÓ! Kockadarabos, 
rostált! Bruttó 11,89 Ft/kg (1189 
Ft/mázsa)! Telefonszám: 06-30-
403-6754 /2/2/
Körbálás lucerna 6.000 Ft, 
kisbálás szalma 350 Ft eladó 
Jászszentandráson. Tel.: 06-
30/654-2530
Ikladi vízszivattyú, Panasonic 
telefax, kombinált gáztűzhely 
eladó. Telefonszám: 06-30/342-
6147
Tűzifa erdei m3-ben 20.000 Ft-tól 
(cser, tölgy, bükk). 06-30/746-
2244. AA-5593967
Tavaszi árpa eladó. Tel.: 06-
20/486-9606 /3/1/

INGATLAN

Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképü-
lettel, garázsokkal eladó. Te-
lefonszám: 06-70/530-2489, 
06-37/340-611 /4/2/
Eladó Jásztelek községben, 
főútvonal mellett, bejáratott, 
jól menő kisvendéglő lakás-
sal együtt. Érdeklődni lehet a 
következő telefonszámon: 06-
20/488-6861 /10/9/
Kis családi ház 
Jászárokszálláson, Dózsa Gy. 
út 17. sz. alatt, 1,8 MFt-ért el-
adó. Tel.: 06-57/403-114 /3/3/

Jászszentandrás központjában  
3 szobás összkomfortos csalá-
di ház eladó. Tel.: 06-30/314-
2234 /3/2/
Hatvan határában 2 db 1500 
nm-es gondozott szőlőterület 
és telek bekerítve eladó. Tel.: 
06-20/384-3906 /3/3/
Eladó lakás Jászberény, 
Szent L. utcában, 1,5 szobás, 
II. emeleti, 54 m2. Tel.: 06-
30/633-8329 /3/2/
Kétgeneráció részére is alkal-
mas családi ház, 100+75 m2 
szuterénos, 8 cm szigeteléssel, 
frissen felújított tetővel, rende-
zett kiskerttel Jászfényszarun 
eladó. Irányár: 17 MFt. Tel.: 
06-70/500-1917 /3/2/
Jászberény, Puskin sétányon 
eladó másfél szobás, 2. emele-
ti lakás garázzsal együtt. Irány-
ár: 14 MFt, továbbá 300 méter-
re a lakástól egy másik garázs 
szerelőaknával. Irányár: 1,1 
MFt. Telefonszám: 06-30/336-
9574, 06-57/787-145
Jászárokszálláson 4 szobás, 
komfortos ház cserépkályha és 
konvektoros fűtéssel, termő gyü-
mölcsfás kerttel, garázzsal, ri-
asztóval eladó. Tel.: +36-70/381-
6325, 06-57/430-177 /3/1/
ELADÓ Jászjákóhalma, Szabó 
Szabolcs utca 24. szám alatti 
parasztház, 1100 m2-es telken. 
Irányár: 2,5 millió Ft. Érdeklőd-
ni: 06-30/9840-724 /3/1/
Hatvanban 3 szobás, étkezős, 
2 fürdőszobás, szép állapotú 
családi ház eladó. Érd.: 06-
30/875-4603 /5/1/
Mátraszentlászlón, a sípálya 
közelében két szintes, téli-
esített nyaraló eladó. Érd.: 
37/340-685 /2/1/

TÁRSKERESÉS

Hatvani 164/56 teltkarcsú hölgy 
hatvani társát keresi, 56-60 éves 
férfit. Dohányzót, jövedelemmel, 
fényképpel rendelkezőt: m61.
uzenet@gmail.com /2/2/

BÉRLET

Jászberény városközponti ker-
tes házba fiatal hölgy bérlőtár-
sat keresek olcsó költségekkel. 
Tel.: 06-70/264-5881 /2/1/
Lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-30/316-5412, 06-70/269-
9226

(Bejárat a Csoma utca felől.)

Késélezés
Jászberény, Szelei u. 22.

Ny.: h-p.: 8.30-17.00,
szo.: 8.30-14.00

AKCIÓS TŰZIFA  
közvetlenül az erdészettől!
Tölgy, bükk, akác 20 E Ft/m3-től 
Tel.: 06-30/430-8574

Munkatársunk hétvégén 
is várja hívását! EU
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ÁLLÁS

ÁLLÁST KERES
Hatvanban 4-6 órás állást vál-
lalnék. 63 éves nyugdíjas (iro-
dák, cégek takarítása, kisebb 
egyéb munkák). Újhatvan is 
érdekel. Tel.: 06-70/303-4945

CO2 hegesztőket, lakatosokat, 
fényezőket keresünk gödöllői 
munkahelyre hosszú távra. Ki-
emelten magas bérezés, utazá-
si költségtérítés, szállítás vagy 
igényes, díjmentes szállás biz-
tosított. 06-70/384-7636, godal-
las2015@gmail.com

Területi képviselőket keresek 
táblagéppel, okostelefonnal 
végezhető munkára. Nemzet-
közi üzlet, határtalan lehető-
ség! Telefonszám: 06-20/777-
1122 /16/15/
Azonnali kezdéssel kőművest, 
segédmunkást és burkolót 
hosszútávra felveszünk. Te-
lefonszám: 06-70/604-0582 
/20/10/
Kőművest keresek Hatvan 
és Jászberény környékéről 
kiemelt bérezéssel. Mun-
kavégzés helye: Hatvan és 
Jászberény. Tel.: 06-70/886-
0309 /3/2/
Jászberényben a Vasutas Klub-
ba NONSTOP nyitva tartással, 
kiemelt bérezéssel állandó mun-
kára pultost keresek. Tel.: 06-
20/77-35-242 /9/5/
Jászárokszállás telephelyre la-
katost,  CO hegesztőt, pótkocsi 
gyártásához és szórópiszto-
lyos festéshez értő szakembert 
azonnal munkakezdéssel  felve-
szek kiemelt bérezéssel. Nagy-
káta és Gyöngyös környékéről 
bejárást biztosítunk.  Telefon-
szám: 06-70/611-51-33 /5/3/
ÁCS-AGRO Kft. (Jászárokszál-
lás) mezőgazdasági gépsze-
relésben és gépkezelésben 
jártas dolgozót keres. T: 06-
30/583-6620 /3/3/
Jászberényi vendéglátó helyre 
férfi munkaerőt és pizzafutárt 
keresünk. Tel: 06-30/232-
9603 /3/3/
Gyakorlattal rendelkező 
konyhai kisegítőt keresünk 
hatvani üzletbe. Érdeklőd-
ni lehet: 06-30/849-6699 
/3/3/
Kereskedelmi gyakorlattal 
rendelkező jászberényi eladót 
keresünk (férfit is) alkalmi 
munkára. Jelentkezni önélet-
rajzzal személyesen: Pár100-
as Market, Jászberény Rákó-
czi út 1. (régi kőhidi vendéglő 
helyén) /3/3/
Szórópisztolyos festésben jár-
tas munkatársat azonnali mun-
kakezdéssel felveszek hos-
szútávra, kiemelt bérezéssel!! 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70/611-
5133 /5/3/
Jászárokszállási pékségbe ke-
resünk szorgalmas, ambició-
zus sütőipari dolgozót és bolti 
eladót. A szakképzettség nem 
követelmény! Jelentkezésüket 
a jaszkenyer@vnet.hu címre, 
vagy az 5123 Jászárokszállás, 
Pf.: 19. postacímre, illetve az 
57/531-351 fax címre várjuk. 
Tel: 57/531-350. /3/3/
Azonnali munkakezdéssel köny-
velő munkatársat keresünk jászá-
rokszállási irodába. Jelentkezni 
lehet fényképes önéletrajzzal a 
jasz.konyvelo@gmail.com e-mail 
címen vagy a 06-30/315-7079-
es telefonszámon. /3/3/
Építőipari Kft. kőművest, segéd-
munkást, ácsot felvesz hosszú 
távra. Jogosítvány előny. Tel.: 
06-20/249-4793 /3/2/
Budapesti parkfenntartási 
munkára 2-3 fő női-férfi se-
gédmunkást, 1 fő damilos fű-
nyírót keresek. 50 év felettiek 
előnyben. Lehet nyugdíjas is. 
Lőrinci, Selyp és Új-Hatvan 
környékéről. Tel: 06-30-617-
1580. /2/2/

A Dunamag Kft. fóliasátorral 
rendelkező partnereket ke-
res paprikamag termesztésre, 
májusi ültetéssel. Jelentkez-
ni lehet telefonon Turza Pál 
+36-30-567-8545, e-mailben
dunamagkft@freemail.hu /4/2/

Gyöngyösi munkahelyre cse-
megepultos eladót keresek 
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
30/904-5445 /4/2/
57 éves Pusztamonostoron 
élő mozgássérült nő vagyok. 
Várom annak a megbízható, jó 
fizikumú nőnek vagy férfinak a 
jelentkezését, aki napi 1-2 órá-
ban segítene a gondozásom-
mal kapcsolatos feladatok ellá-
tásában (mosdatás, öltöztetés, 
stb.). Bővebben az alábbi tel.
számon: 06-70/617-1778, 06-
57/421-027 /3/2/
Jászberényi, nagy múltú cég-
hez keresünk munkatársakat 
operátori és anyagmozgatói 
munkakörbe. Jelentkezés: 06-
70/608-6252
Könnyű kerti munkára férfi se-
gítőtársat keresünk. Tel.: 06-
30/652-0373

SÉRELMEK A
PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barát-
ja, ismerőse, hozzátar-
tozója jogait megsér-
tették a pszichiátrián, 
jelezze panaszát az 

alábbi
elérhetőségeken.

 Alapítványunk több 
mint 20 éve biztosít in-
gyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, 
akiket sérelem 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!

Másodállásban villamossági 
szerelőt keresünk, pótkocsi 
villamosság szereléséhez.Tel.: 
06-70/611-5133 /3/1/
Autóbuszvezetőt keresünk 
jászberényi telephelyre, helyi 
járat és szerződéses járat vég-
zésére. Feltétel: D kat., GKI, 
PÁV II. Tel.: 06-57/412-855 
/3/1/
Nemzetközi gépkocsivezetőt 
keresünk, 24T nyerges vonta-
tóra. Fix fuvarok, minden hét-
vége szabad. Nyugdíjasok és 
pályakezdők jelentkezését is 
várjuk. Tel: 06-30/405-8844
Mosonmagyaróvári munka-
helyre szerkezetlakatosokat, 
hegesztőket felveszünk. Szál-
lás ingyenes, utazást térítünk. 
Tel.: 06-20/949-3036
Győri munkahelyre targoncá-
sokat felveszünk. Szállás in-
gyenes, utazást térítünk. Tel.: 
06-20/949-3036
M3-as autópályán lévő étte-
rembe pultos hölgyeket, kony-
hai kisegítőket keresünk folya-
matos munkarendben. Érd.: 
06-20/584-9985 /3/1/
Összeszerelő hölgyeket (20 fő), 
illetve urakat (10 fő) keresünk 
Szigetszentmiklósra és Kun-
szentmiklósra. Utazás, szállás 
biztosítva. Nettó kereseti lehe-
tőség: 200.000-250.000 Ft-ig. 
Tel.: 06-20/9606-157 /3/1/

NÉMETORSZÁGBA keresünk 
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS 
SZAKEMBEREKET. Hivatalos 
bejelentés, szállás, hazautazás 
biztosítva, versenyképes fi zetés, 
azonnali kezdés. Svetho Kft. Tel: 
06 70 703-4545 /3/2/

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

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

SZAKÁCS és
FELSZOLGÁLÓ

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

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

NŐI MASSZŐR
munkatársat keres.
Jelentkezni lehet telefonon

a wellness vezetőnél:
06-30/367-3110

Dunavarsányi partnercégünk-
höz, munkatársakat keresünk 
/akár ukránokat is szállással/ 
betanított munkára, 2 műsza-
kos munkarendbe. Ingyenes 
buszjáratok, szinte minden 
környező településről. Elérhető 
jövedelem: 160-180 eFt. Tel.: 
06-70/608-6252
FÉRFI MUNKAVÁLLALÓKAT 
keresünk gyöngyösi telep-
helyre, kettő műszakos teljes 
munkaidőben takarítói állásra, 
ipari területre. Jelentkezni hét-
köznap, 10-16 óra között: 06-
30/742-0297. /2/1/
Gyöngyösi patikába gyakorlat-
tal rendelkező gyógyszerkiadó 
szakasszisztenst keresünk. 
Tel.: 37/740-535 /2/1/

BARNASZÉN
HÁZHOZ

SZÁLLÍTVA!

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Éljenek a kitűnő lehetőséggel, 
vásároljanak hazai szenet 
közvetlenül a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2018. január 29-től  
2018. március 31-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 

házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!
A bruttó árak a kiszállítás költségét már tartalmazzák!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 38.100 Ft/tonna (38,10 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 31.750 Ft/tonna (31,75 Ft/kg)

ÁLLAT
Kiváló állományból való tarka 
Master és fehér húshibrid elő-
nevelt csirkék kaphatók. Érd: 
Jászberény, Temető u 26. T.: 
06-30/236-5494 /3/3/
Tanyai szabadon tartott, saját 
termelésű takarmányon nevelt, 
különböző súlyú mangalica 
és durok hízók eladók. Ui.: 
fejeskáposzta kis- és nagy té-
telben eladó. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 06-
70/513-8298
TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép 
tollas, kiválóan tojó, ingyen ház-
hoz szállíva. 06/70-240-13-31
Napos és előnevelt csirke fo-
lyamatosan kapható. Tel.: 06-
30/511-9085, 06-30/345-7707 
/3/2/
100-120 kg-os hízók eladók. 
Tel.: 06-20/8496-821 /3/2/
Rajzos Németjuhász 10 hetes 
kiskutyák eladók. Tel.: 06-
30/192-4064 /3/2/
Vágnivaló csirke eladó 
Jászboldogházán márc. 
24-25. Ára: 400 Ft/kg. Tel.: 
06-20/970-4587 /2/1/
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SZOLGÁLTATÁS

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 /10/4/
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 /20/1/
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 /10/8/
Költöztetést, fuvarozást, bú-
torszállítást, gépjármű szállí-
tást vállalok. Érdeklődni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/200-4568 /20/4/
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 /20/4/
Duguláselhárítás falbontás 
nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás 
géppel, hétvégén is, garanciá-
val. Telefonszám: 06-70/233-
0673. /6/3/
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 /10/4/
Redőnyjavítás, gurtnicsere, akár 
még ma! Új redőny rendelés! 
Péter 06-20/420-3324 /15/6/
Vizes falak utólagos szigete-
lése acéllemezzel, mérsékelt 
áron, garanciával. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-30/5577-192 /6/5/
Házassági tanácsadás, pár-
kapcsolati konfliktus keze-
lés, face to face tréningek. 
Tel.: 06-20/446-0288, www.
eletleckek.hu /4/4/

Vizes, salétromos, megrepedt 
falak, kémények helyreállítása, 
tetők javítása. Festés, burko-
lás, kőműves munkák, térkö-
vezés. Parkettázás, szigetelés. 
Injektálás. 20 % kedvezmény, 
kúpolás, kiszállás. Garanciá-
val, tapasztalattal. Tel: 06-30-
564-8279

-
-

-
-

u 

Kártyajóslás, átoklevétel, sze-
relmi-, pénz- és sikermágia, spi-
rituális tanácsadás és oktatás. 
Érdeklődni lehet: 06-20/446-
0288, www.eletleckek.hu /4/4/
Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes áraján-
latkészítés. Akció -10%. 06-
30/229-2206, www.palatetofelu-
jitasjavitas.hu /5/3/
Nem dönthető fák kivágását, 
gallyazását vállalom. 06-30/448-
5708 /3/3/
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 /4/4/
ÁCS, KŐMŰVES, LAPOS-
TETŐK, VIZES PENÉSZES 
FALAK SZIGETELÉSE ÉS 
VEGYI INJEKTÁLÁSA. KÉ-
MÉNYEK, BÁDOGOZÁS, 
KÚPOLÁSOK, CSATORNÁ-
ZÁS, GIPSZKARTONOZÁS, 
PARKETTÁZÁS, FÜDŐSZO-
BÁK, KÜLSŐ-BELSŐ FAL 
SZIGETELÉSE, BEÁZÁSOK, 
TETŐ JAVÍTÁSOK. MIN-
DENFÉLE KŐMŰVES MUN-
KÁKAT VÁLLALOK. A-Z-IG 
20% KEDVEZMÉNNYEL. 
06-70/4085-5798 /3/2/
VÁllalok kisebb kőműves 
munkákat, WC-k fürdők, 
konyhák, burkolását, épüle-
tek hőszigetelését. Tel.: 06-
20/543-9636 /3/2/
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 /3/2/
Drótfonat, betonoszlop, vad-
háló, hegesztett háló, hullá-
mosított háló, nádszövetek, 
szálas vasanyag, kiegészí-
tők közvetlenül a gyártótól. 
www.pozsgaihuzalkft.hu +36-
30/537-3308
Kedves jászberényi idő-
sek! Vállalok bevásárlást, 
postai csekkbefizetést, 
gyógyszerek kiváltását, 
orvoshoz szállítást, hi-
vatali ügyek intézését. 
Részletekről érdeklődni: 
06-30/648-4642 /3/1/
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 /3/2/
Bontana? Építkezne? 
Jászberényi és országos re-
ferenciával rendelkező vál-
lalkozásunk, várja hívását. 
06/30-824-55-40 /3/2/
Hűtőkocsi bérelhető, rendez-
vényekre, esküvőkre, stb, 3-
5-10-15-20 m3-es méretben. 
Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 06-70-364-
5066

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.

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 /3/2/
Tetőjavítást, új tetők készíté-
sét, lapostetők szigetelését, 
kémények javítását, faházak 
készítését, családi házak 
építését vállaljuk. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/305-7697 /3/2/
SOS duguláselhárítás! 
Tel.: 06-30/2925-644 
/6/2/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak 
festését vállalom. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-20/330-4597 /3/2/
Családi házak, épületek, la-
kások munkálatait, mindenfé-
le hőszigetelést és kőműves 
munkát vállalunk. 20/938-
2894 /3/1/
Mikrohullámú sütő javítást 
vállalok. Telefonszám: 06-
20/517-5254
Palatető, lapostető szigetelése 
korszerű anyagokkal, garanci-
ával, referenciákkal. Csatorná-
zás! Telefonszám: 06/20/9491-
867 /3/1/

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

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

Adószámunk: 18593310-1-10
Macsó

1 éves keverék kan
2 éves keverék kan,

kistestű

Pizsi

R
u
b
e
n

2 éves
németjuhász kan

2 éves kan,
ivartalanított

Dolfy

Kökény

1 éves kistestű
keverék szuka

1,5 éves
kistestű szuka

Virág

Berci

1,5 éves kicsi kan,
ivartalanított6 éves keverék kan

Gorbi

8 hónapos
keverék szuka

L
u
c
a

Y
e
llo

w

2 éves
ivartalanított kan

O
ll
é

1,5 éves staff 
kan

8 hónapos
keverék kan

W
o
o
d
y

1 éves staff szuka

Donna

J
u
d
y

1 éves kistestű 
szuka

(Bejárat a Csoma utca felől.)

Kulcsmásolás
Jb., Szelei u. 22.
Ny.: h-p.: 8.30-17.00,
szo.: 8.30-14.00

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 /10/5/
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) 
/11/9/
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Jászberényi	
Telenor	üzletünkbe

keresünk.
Üzletvezetőt

Főbb feladatok: 
• Az	üzlet	működéséhez	szükséges	feladatok	teljes	körű		
	 ellátása
• Aktív	értékesítés	az	üzlet	személyzetének	tagjaként
• A	vállalat	által	kitűzött	teljesítmény	célok	elérésben	való	
	 közreműködés
• A	munkavállalók	felelősségteljes	irányítása,	árurendelés,	
	 optimális	árugazdálkodás

Üzletvezetői tapasztalat előny. 
Jelentkezni a kmester@ferilkft.hu címen.

Ft12 990

KERET + LENCSE

HELYETT, CSAK24.980 Ft

(Karc és tükröződés mentes)

2018. február 01-től március 31-ig! 
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

FŐTÉRI PTIKA
5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16.  
TEL.: +36 57 412 764

Új szemüveghez,
INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
és szaktanácsadás!

.

16. 

ez,

AT
ás!

Ha ingatlan, 
akkor 

oTTHoN
cENTRUm!

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

+36 70 454 4949

Megvételre keresek
Règi motorokat ès azok alkatrészeit lehet 

hiànyos,romos,sèrült àllapotú is!
Pannónia, Csepel, DKW, IZS, BMW, stb.

Valamint régi típusú kerékpárokat!
Érte megyek, készpénzben fizetek.

Tel.: 06-30-610-1626
E-mail:hajnalszabolcs25@gmail.com

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)

     OSB 6 mm - 22 mm-ig
óriási készletről   

áraink az áfát tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek

FeNYő FűréSzárú, 
KiVáLó miNőSéGű zSáKOS ANYAGOK, 

CSemperAGASztóK, SziGeteLőANYAGOK, 
FALAzóhABArCSOK, téGLáK, CSerepeK, 

VASANYAGOK StB.

AKCIÓS TŰZIFA ELADÓ!
Erdészettől, 20-35 cm átmérőjű  

tölgy, bükk, akác.
20.500 Ft/m3-től
Gyors kiszállítás!

Tel.: 06-30/488-36-64 EU
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Urológiai
magánrendelés
dr. Kovács Péter
eger, Pacsirta u. 8. 

Bejelentkezés: 06-30/636-4224


