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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

Hurka ..................................................780 Ft/kg
Véres hurka ..........................................800 Ft/kg
Sütnivaló kolbász ............................. 1050 Ft/kg
Töltött dagadó .................................. 1050 Ft/kg
Fuszeres Kolbászhús ..................... 990 Ft/kg
Sertés zsír .......................................... 450 Ft /kg
Házi készítésu füstölt parasztsonka rendelheto!

„

„ „

Márciusi disznótoros

A KERT
Zöldség-gyümölcs

Kiváló minőség, széles választék!

facebook.com/akertjaszbereny/
Folyamatos napi akcióinkról tájékozódhat:

Telefonon leadott rendelését összekészítjük!
Tel.: 06-20/371-3580

Jászberény, Szabadság utca 6.
(Az Áruháztól 150 m-re 

Kalapács Barkácstól jobbra)
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Jászberényben, a piactéren  
március 13-án (szerdán)  7-9 óráig

ÚJra cipővásár 
Jászberényben!

Cipő végkiárusítás

Mi nden pár ci pő, papucs
1500 FtA legújabb 

tavaszi modellekkel 
várjuk vásárlóinkat!

www.drkutilajos.hu

Dr. Kuti Lajos 
sebész főorvos

Proktológiai 
magánrendelés

Rendelési idő: Jászberény, 
Árendás u. 13.

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

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

Aranyér és egyéb vég-
bélbetegségek, epeköves-
ség, sérv, visszér vizsgá-

lata és kezelése.

BUBORÉK
SzomjoltóBallonos vizek és gépek forgalmazása

     Jászberény, Balaton u. 25.

06-70/9787-829

SZIKVÍZÜZEM

Március 15-én pénteken nyitva tartunk!

- Gyomortükrözés
- Vastagbéltükrözés
- Helicobacter P.
  kilégzési teszt

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

GaSZTROeNTeROLóGiai-
eNDOSZkóPOS

maGÁNReNDeLéS

Jászberényi telephelyre keresünk talpraesett, 
önállóan dolgozni tudó C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 

gépkoCsivezetőt.
érdeklődni lehet: hétfőtől péntekig 12-16 óra között. 

06-30/7487-497
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A Maurice Ward Group Kft 
Jászfényszarun működő raktárába keresünk 

TagoncavEZETŐKET 
teljes-, és részmunkaidős határozatlan idejű  szerződéssel.

Elvárások:
• 2 műszakos munkarend vállalása
• érvényes targoncavezetői engedély és OKJ-s bizonyítvány
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Amit kínálunk : 
• alapbér + bónusz
• utazási kötségtérítés
• hosszútávú munkalehetőség

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjük,
küldje el fényképes önéletrajzát a 

zoltan.kiss@mauriceward.com e-mail címre.

Logo Manual

1. Primary Colors

Basic color scheme consist two colors - green and blue.

Green
R-G-B 0-169-120
# 00A978
C-M-Y-K 91-2-72-0

Blue
R-G-B 28-63-148
# 1C3F94
C-M-Y-K 100-88-0-5

2. Basic Font

Basic font is CENTURY OLD STYLE STD.
Other variations are not allowed

Márkaszervizünkbe 
„B” kategóriás 
jogosítvánnyal 

rendelkező, 
önmagára és 

munkájára igényes 
aUTÓSZERELŐ

kollégát keresünk. 
A jászberényi lakóhely 

előnyt jelent. 
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal a 
szerviz@ 

jasz-autohaz.hu 
e-mail címen lehet.  

0670/933-7890
Jász-Autóház Kft.

Dolgozóinkat gyártósori összeszerelő 
munkakörbena következő órabérekkel díjazzuk: 

bruttó 1100 – 1400 Ft/óra
(az órabér a számfejtett juttatásokkal együtt, 

betanulási idő után értendő)

JELENTKEZZ 
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST!

06 30 384 9806

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

• Klimatizált gyártócsarnok
• Kényelmes, tiszta munkakörülmények

• Munkaruha biztosítása • Ingyenes céges buszjárat
• Hosszú távú, stabil munkahely

• Előrelépési lehetőség • Egyéb juttatások

ROS_gyartosori_79x112.indd   1 2018. 09. 19.   12:17:49

ipari és pB-gáz házhozszállitása a 
   (kivéve gyöngyös és Hatvan)
LEGolcsóbban!

A hegesztési és Ipari gáz ár kapcsán keresse kollégánkat
az alábbi telefonszámon: 06-30-174-0305
Vagy írjon e-mail-t az iparipbgaz@gmail.com címre!

A pB-gáz ára
  4390 Ft

 Biztosan jó helyről vásárol, de higgye el 
VAN Olcsóbb és Gyorsabb!

                Ha kéri, fel is szereljük!!

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak JÁSZBERÉNYI
 KÖZPONTJA keres

GÉPKOCSIVEZETŐ-t
versenyképes jövedelem:

nettó 300.000-350.000Ft között,
szabad hétvégék, bejárás megoldható

Elvárás:
• digitális gépkocsivezető kártya (sofőrkártya)
• GKI kártya • C+E kategóriás jogosítvány
• tehergépjármű vezetői tapasztalat
• reggel jászberényi indulás
• este jászberényi érkezés • megbízhatóság 

Önéletrajz: bobis.erika@szatmari.hu, tel.:30/668-8959

 Épületgépészeti és Fürdőszoba
 Szakáruházak JÁSZBERÉNYI
 SZERVIZE keres

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ-t

Elvárás: • középfokú végzettség
 • jó problémamegoldó
  és kommunikációs készség
 • precíz munkavégzés
Előny: • műszaki beállítottság
 • gépészeti ismeretek

harmath.melinda@szatmari.hu, 30/239-0792

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

Tel.: 37/544-214

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! 
 
 
 

- Targoncás-raktáros
- Betanított munkás
   /Tisztítógép kezelő/
Miért a Mader?
•	 alapbér	+	műszakpótlék
•	 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

Épitőanyag kereskedés
5100 Jászberény, Temető utca 32.
06/57-401-190, 06/70-384-4888

építőAnyAgok rAktár készletről AzonnAl
nyitási 

kedvezmény 

szigetelő anyagokra

10% 

Kiszállítás akár 1 órán belül!  
Az akció március 15-ig érvényes.

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.
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Villanyszerelő cég 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

 - villamos projektvezető
 - villanyszerelő
 - villamos karbantartó
 - villamos kereskedésbe  
 eladó
 Követelmény: szakirányú végzettség
 Előny: szakmai tapasztalat

Jelentkezni lehet a 
daniella.jozsa@centervill.net 

e-mail címen  
fényképes szakmai önéletrajzzal

Centervill kft.

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

Feladatok: 
•  csomagológép, élelmiszergyártó gép szakszerű működtetése,
    alapanyaggal való ellátása
•  felügyelete, karbantartása, tisztítása
•  termelésközi és termelés végi takarítási munkák elvégzése,
•  szükséges dokumentációk vezetése. 

Elvárások: 
•  pontos, precíz munkavégzés
•  többműszakos munkarend vállalása
•  hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye:
3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.

Jelentkezés
E-mail: juhasz.maria@bioco.hu
Tel.: +36 20 522 5313

ÉLELMISZERIPARI GÉPKEZELŐ

Nyitva: hétfő-péntek 8-18,  
szombat 8-12

Az akció csak a készleten lévő 
termékekre vonatkozik!

Akciónk 2019. március 7 - márc.16-ig ill. a készlet erejéig tart. 
A képek csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. változás jogát fenntartjuk!

Fa svédpadló,  Fa szalagparketta,  Furnérozott fapadló

Laminált palló,     Vinyl padló,     Pvc padló

(a rendőrség előtt, a toronyház mellett)

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

padlószőnyeg 
kiárusítás 

890
Ft/m2-től

gyöngyös róbert k. út 21. 

pvC-pAdlók 

790

1190 Ft/m2

-30%
Ft/m2

-től

 lAmiNált pAdló

2590Ft/m2-től-50%
10 mm   5180 Ft/m2

  40 x 60 mm
1-et fizet 

2-t vihet!

Lábtörlő Akció!

Keresse kuponunkat a Nők lapjában!   

t.: 37/313-606

Minden darabszőnyeg 
vásárlásnál 

ajándékot 
adunk!

Március 8 - 9-én

Nőnapi szőnyegvásár
darabszőnyegek 

/új kollekció/
1,20 x 1,70 17.980 Ft/db - 50 %  8.990 Ft/db-tól
1,60 x 2,30 29.980 Ft/db  -50 %  14.990 Ft/db-tól
2,00 x 2,90 28.000 Ft/db  -30 %  19.990 Ft/db-tól

-20%
-50%-ig
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Jászberényi vállalkozásunk 

nyugdíjas 
munkavállalókat 
keres állandó délelőtti vagy délutáni 

munkavégzésre.

Jelentkezés és bővebb információ személyesen 
jászberény thököly utca 14. 

szám alatti irodánkban vagy 

a 06 30 315 4380-as 
telefonszámon kérhető!

KÖNNYŰ
hölgy és fér� munkaerőt 

keresünk Vecsésre  
és Sülysápra.

-  Három műszakos  
munkarendbe

-  Kereseti lehetőség: 
bruttó 300-400 ezer 

- hosszú távú munka
-  ingyenes bejárás céges 

buszokkal
- 12 000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Szentmártonkáta,  
Nagykáta, Tápiószecső irányából

Jelentkezés: Humilitas Kft.:
06-70/610-03-12 

Email: munka@humilitas.hu
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Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.

Tüzelőről és szállításról 
szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

2000-es évjáratú 
Suzuki Swift Sedan 

1.3 GLX eladó.
Tel: 06-37 / 737 -315

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 jelentkezéseket 
a következő e-mail címre várjuk:

allas@carrier.utc.com
Kontakt: +36-70/510-4155

 A Carrier CR Magyarország Kft. 
jászárokszállási gyárához 

a következő munkatársakat keressük:

Villamos mérnök a kísérleti laborba
Feladatok:
 • Prototípusok előkészítése, a gyártott termékek továbbfejlesztése, előkészítése a klímakamrában történő vizsgálatokhoz
 • Tervezési és összeszerelési feladatok a mindenkori munkabiztonsági előírások, vevői elvárások figyelembevételével
 • Aktív részvétel a készülékek tesztelése és a teszteredmények kiértékelése során
 • Az hűtőkészülékek elektromos alkatrészeinek megtervezése
 • A meglévő készülékek átalakítása a piaci igények szerint
 • A készülékek jóváhagyatása

Feltételek:
 • Villamosmérnöki végzettség
 • Összeszerelésben és méréstechnikában szerzett tapasztalat
 • Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
 • Analitikus gondolkodás
 • Precizitás
 • Konfliktuskezelő képesség
 • Jó kommunikációs képesség
 • Hűtéstechnikai ismeret, a SOLID EDGE software használatának ismerete előnyt jelent.

Fiatal dinamikus csapat, korszerű géppark, 
csoportos és egyéni szakmai képzések támogatása! 

dolgozz VelÜnk!
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Amit kínálunk:
• hosszútávú, biztos munkahely
• túlóra lehetőség
• cafeteria
• innovatív környezet, ahol érték a tudás
• tanulási lehetőség
 Pályakezdő és tapasztalt munkatársak
 jelentkezését is várjuk.

• Öntödei gépbeállító
• Öntőgépkezelő

Tintapatron üzlet 
A gyöngyösi Tesco-ban

a lottózó mellett.

Eurocent 
Félpénzes Bolt 

Cím: Hort, Hösök tere 14.

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

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

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

kövess minket a Facebook-on is aktuális akcióink miatt / Pár 100 as market Jászberény

         Jászberény, Rákóczi út 1. 
 Régi Köhidi vendéglö helyén.

akció érvényes 03.11-től 03.16-ig 
ill. a készlet erejéig.

Pár 100-as MARKET

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

Árvarázs Új helyen                         
több mint 200 m2-en

étkezési utalványokat elfogadunk
 (358 Ft/l)

199Ft 

179Ft 

Milka erdnussecrips 90 g

 (2211 Ft/kg)

 (1414 Ft/kg)
189Ft 99Ft 

449Ft 

399Ft 

259Ft 199Ft 

Wiener extra 
kávé 250g

 (1
59

6 
Ft

/k
g)

 (1
65

 F
t/l

)

Optisana izotóniás ital
600 ml - eper, 
- narancs ízű

aJÁnLaT! 
 99 Ft

Francia drazsé 
70g  
- karamell, 
- tejeskávé, 
- gyümölcsjoghurt

Rewe 
Mangó konzerv 

425g

 (562 Ft/kg)

aJÁnLaT! 
239 Ft

aJÁnLaT! 
79 Ft

aJÁnLaT! 
139 Ft

579Ft 499Ft 

1099Ft 849Ft 

Toffifee 125g  (3992 Ft/kg)

 (695 Ft/kg)

Kőbányai 
sör dob. 

0,5 l

Star 24 tek.eü.papír 

Tibi szelet 30g  
- eper tejszín,  

- cappucino tejszín

 (2633 Ft/kg)

Gullon keksz 200 g CUKORMENTES  (35 Ft/tek)

            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

masszázs a háznál!
/Férfi masszőr/ hatvan, és Jászberény területén

 

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  

Tisztelet
Egyszerűség
Gyorsaság

 

ADATVÉDELEM: Önéletrajzának továbbításával hozzájárul, hogy a toborzási folyamat lezárásáig 
jogos érdekéből fakadóan kezeljük azt, majd töröljük. Adatkezelési szabályzatunkat megtekintheti 
cégünk honlapján vagy cégünk HR osztályán.

A FORTACO Európa vezető márka független 
mérnöki és gyártó partnereként kínálja szol-
gáltatásait a nehézgépgyártás, a hajógyártás 

és az energia ipar piacán. 
Gyártunk kabinokat, acélszerkezeteket, fog-

lalkozunk jármű összeszereléssel magas 
technológiai színvonalon. 

Öt kelet-európai és három finnországi telep-
hellyel támogatjuk globális vevőinket.

A cégcsoport 2.400 munkavállalót foglal-
koztat Európában, a jászberényi gyáregy-
ségben 460 főnek biztosítunk stabil meg-

élhetést.

Számos világhírű partnerünk számára gyár-
tunk hegesztett és megmunkált acélszerke-
zeteket a több mint 60 éves múltra visszate-

kintő jászberényi üzemegységünkben.
Látogasson el honlapunkra!

www.fortacogroup.com

Feladatok:
 • Havi, heti és napi, rendszeres karbantartási feladatok elvégzése az  
  előírások betartásával
 • Daruk időszakos vizsgálatai, karbantartása és javítása
 • Targoncák és pályakocsik időszakos vizsgálatai, karbantartása és javítása
 • NC és CNC gépek és robotok gépészeti és hidraulikus karbantartása  
Elvárások:
    • Géplakatos vagy mezőgazdasági gépszerelő szakmunkás végzettség
    • Gépek karbantartásásban szerzett tapasztalat
    • Megbízhatóság, pontosság, minőségi munkavégzés
    • Csapatjátékos 
amit kínálunk:
 • Versenyképes jövedelem,
 • Cafeteria,
 • Bónusz juttatások, 
 • Saját állományban történő, bejelentett, hosszú távú foglalkoztatás.

karbantartó
munkatársat keresünk.

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

kapcsolat: Fortaco Zrt. /HR osztály   
5100 Jászberény, Sportpálya utca 1.  Tel. +36 57 815 184
allas@fortacogroup.com

A jászberényi  52. sz. 
ADU C+C Raktáráruházunkba 

(Szelei út 71.)

keresünk azonnali belépéssel.
Jelentkezés önéletrajzzal, 
személyesen az üzletben.

eLaDóT
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Join our expanding team, be a part of a quality production process where we set 
high valuse by your proficiency:

Jászárokszállás

strategic purchaser

requirements:

responsibilities:

Join us! phone: 
+36 70 510 4155

e-mail: allas@carrier.utc.com

Be our Employee, so we can achieve our prolonged developmental targets. 
In the plant of Jászárokszállás we make small batch production commercial 
refrigeration cabinets with various labour process. You can find our cabinets in 
bigger shopping centers.

• Collage/University degree in business (with engineering acumen) or mechanical  
 engineering (with strong commercial acumen)
• Fluency in English both written and verbal 
• 5+ years experinece in strategic purchasing
• Knowledge of ERP systems (SAP), and MS Office 
• Ability to lead and manage communication on all leadership levels
• Proactive presonality

• Managing the direct material commodities. Supplier finding, tendering, regular  
 supplier visits to assess capabilities
• Sending and evaluating RFQs
• Continuous development of supply base, decreasing number of suppliers, run  
 benchmark to find the best suppliers
• Hit and overcome key KPIs on material productivity, NITO, payment terms
• Assist and help the organization in problem solving (price differences, supply  
 issues) with the peer organizations
• Negotiating prices, terms, logistic conditions and contract suppliers
• Work with suppliers and peer organizations on cost out projects (like engineering  
 change)
• Closely follow-up and execute on time the engineering changes (ECN) 
• Regular maintenance of conditions (price, payment terms leadtime, MOQ ect…)  
 int he ERP system (JDE & SAP)
• Take acive part in supplier scoring quarterly bases. Forming/executing corrective  
 actions if needed
• Yearly reviewing all terms on his/her supply base
• Support and work on transfer projects, localizing suppliers with repect to the  
 deadlines
• Follow key material trends on the market, notify, react if needed
• Closely work with category management in formalzing and executing the  
 sourcing strategy
• Ability to lead, present and manage communication on all leadership levels

A Nagy kft. munkatársakat keres

 amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
- hosszú távú, megbízható munkalehetőség
- kulturált munkakörülmények, lendületes  
  munkahelyi kollektíva. 

Jelentkezését a Jászberény, 
Nagykátai út 11. alatt vagy 
a nagykft@invitel.hu e-mail címen 
várjuk.

gépkocsivezető és betanított munkás
munkakörökbe, egy műszakos munkarendbe.

márkaképviselet

Jászberényi faipari cégünkhöz 
felvételre keresünk 

1 műszakos munkarendbe 

2 fő MűSzAKvEzETőT 
valamint 

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT 

Jelentkezés munkaidőben a

06-70/608-6252-es
telefonszámon.

 
Adapt Kft.

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

 Igény szerint felületkezelve, beépítve.

BúTOROK, GARdRóBOK  
TöMöRfÁBól, BúTORlApBól.

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

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

Legyen öné a legjobb! Minőség a gyártótól!
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Jászberényi partnercégünk 

/férfi/ OpERÁTOROKAT 
keres 2 műszakos munkarendbe,

azonnali belépéssel.
 Ingyenes buszjáratok: Jászladány,  
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, 
Alattyán, Jászjákóhalma, Heves,
Jászszentandrás, Jászfényszaru,  
Pusztamonostor, Szentlőrinckáta, 

Jászfelsőszentgyörgy.
   Jelentkezés: 06/70-608-6252

Adapt Kft.

Fájó szívvel emlékezünk 
drága férjem 

Szabó Sándor 
halálának 2. évfordulójára!

A múltba visszanézve valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs már 
Nélküled szomorú, üres a ház, 

Még most sem hisszük el, 
Hogy végleg itt hagytál. 

Számunkra te sosem leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz, 

mint a csillagok.
 Szerető feleséged és lányod.

       Nagyon hiányzol!

Munkatársakat keresünk folymatos 12 órás
munkarendbe az alábbi pozíciókba:

E-mail: gyongyos@knallas.hu

Ingyenesen hívható telefon: +36/80-888-555

Jelige: KN02

Tudj meg többet: www.kuehne-nagel.hu

Jelentkezz ! még ma

CSATLAKOZZ

CSAPATUNKHOZ
ÉS LEGYÉL EGY KIVÁLÓ

KÖZÖSSÉG TAGJA!

GYÖNGYÖSHALÁSZI

KÉZI ANYAGMOZGATÓ ˝TARGONCAVEZETO

Agrár területen müködő cég könyvelő 
munkatársat keres. 

Feladatok: Napi könyvelési feladatok ellátása, havi adóbevallások, nyilván-
 tartások, statisztikák, egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése. 
Előnyt jelent: mezőgazdasági területen szerzett könyvelési tapasztalat, 
    önálló munkavégzésre való képesség, haladó szintű,  
    magabiztos számítógépes ismeret. 
Amit kínálunk: - teljes munkaidős alkalmazotti jogviszony 
        - havi nettó 280.000 ft bérezés. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, az allasjaszsag@gmail.com 
e-mail címen lehet. Zagyvamenti-2001 Zrt.

kérjük segítse jövedelem adója 1%-ával a 
hatVan és Vidéke mentŐ alapÍtVányt

adószámunk: 18589317-1-10
SEGÍTSEN, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!

KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ BIZALMÁT.

Részletek:
www.

peresto.hu

Horgászok figyelem!
Kivételes lehetőség! 

Nem kell a csekkbefizetéssel bajlódnia!
A horgász kártya díja kifizethető megrendeléskor,  

így horgász kártyát és az állami jegyet 
egyidőben kiválthatja nálunk.

Már váltható a 
Zagyva és Tarna engedély is.

Jászárokszállás, Zöld Kilenc Söröző 
hétfő, szerda 15-18-ig, szombat 9-11 óráig

Jászberényben is igényelhető a 
Hamm állateledel és Horgász centrumban Dózsa Gy. út 33 

(Jóbarát szálláshellyel szemben)

Bővebb információ: 
06 30/ 2873 776

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

AKCIÓ! Március 1-jétől a készlet erejéig.

VIPEr sarokülő
169.900 Ft helyett 138.000 Ft

TAIFuN sarokülő
189.000 Ft helyett 158.000 Ft

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

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

A Fenestra-Bau Kft. hosszú távú 
munkára keres építőiparban jártas 

munkásokat, kőműveseket, 
ácsokat. 

Szállást a cég térítésmentesen biztosít. 
E-mail: fenestrabau@gmail.com

Telefon: +36-30/452-9496

Ultrahangrendelés
Hasi kismedencei szervek, 

pajzsmirigy izületek,  
erek és emlők,  

prosztata vizsgálata.
Teljes körű szűrővizsgálat.

Dr. Szabó Ilona
T.: 06-20/935-6598

Rendelési idő  
megbeszélés szerint!

Cím: Jászberény, 
Riszner sétány 5.

Jászárokszállásra
sori anyagellátó, 

forrasztó, 
targoncás,CNC 

gépkezelő, habosító 
munkakörbe téged 

keresünk!
+20 505 02 16

toborzas@work-force.hu

K E L L  E G Y  V A L Ó B A N  J Ó  
M E L Ó ?

 J E L E N T K E Z Z  M O S T !
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SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszé-
lyes fák kivágását, erdős és 
utak melletti területek tisztítá-
sát, gallydarálást vállalok. El-
szállítással is. Érd.: 06-70/200-
4568 /20/7/
Ács, kőműves, lapostetők, 
vizes falak szigetelése 
és vegyi injektálása. fes-
tés, csatornázás, bádogo-
zás, parkettázás, kúpolá-
sok, víz, villany, nyílászá-
rók cseréje. Repedt, süly-
lyedt falak helyreállítása. 
Mindenféle átalakításokat, 
javításokat vállalok A-z-ig. 
díjmentes kiszállás. Tel.: 
06-70/5609-303 /3/3/

Költöztetést, fuvarozást, bú-
torszállítást vállalok. Érd.: 06-
70/200-4568 /20/11/
Háztartási gépek szervíze-
lése, hűtő, fagyasztó, au-
tomata mosógép, mosoga-
tógép, mikrosütő javítása, 
klímák tisztítása. Érd.: 06-
37/341-586, 06-20/453-
6642 /10/1/
Napelemes és napkollekto-
ros rendszerek értékesítése, 
kivitelezése. Hőkamerás épü-
let és gépészeti berendezések 
vizsgálata: hőveszteségek, 
hőhidak és penészedési okok  
fetárása, fűtési, hűtési rend-
szerek rejtett hibáinak, szivár-
gásának és elektromos beren-
dezések hibáinak feltárása. 
Érd.: 06-70/200-4568 /20/1/

Klíma és hőszivattyú telepítés, 
forgalmazás. www.klimaman.hu 
70/318-4229 /3/3/

Mindenféle jellegű lakásfel-
újítást vállalunk, a legkisebb-
től a legnagyobbig. Falazás, 
vakolás, festés, hőszigetelés, 
betonozás, térkövezés, meg-
dőlt, vagy salétromos falak 
helyreállítása. Tetőfelújítás, 
stb. Keressen bizalommal! 
06-20/919-2337

Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, 
hamónikaajtó, szúnyogháló ja-
vítás és nyílászárók, párkányok 
beépítése is! Gurtni csere azon-
nal! Érd.: 06-30/573-3501 /20/5/

KŐMŰVES csapatommal vál-
laljuk családi házak felújítását. 
Tetőjavítás, festés, vakolás, 
falazás, teljes átalakítás. ajtó-
ablacsere, szigetelés. Kertépí-
tés, térkövezés, kéziásás, bon-
tás. Stb. 0670/626-84-47. /2/2/

Tetőfelújítás cserepeslemezzel, 
palatetők zsindelyezése, eresz-
csatorna csere, kémény felújí-
tás. 06-20/911-1717

Benke Zoltán addiktológiai kon-
zultáns magánrendelése, alko-
hol, drog, játék, evési zavarok...
stb. problémákkal várom: +36-
70/509-0872 /3/3/

Régi cserepes tetők kúp-
kenése. Tel.: 06-30/302-
7008 /8/3/
Veszélyes, magas fák kivágá-
sát vállalom hétvégén is, szám-
laképesen. 06-20/214-4398, 
www.fakivagasviktor.hu /4/1/

Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kákat vállalok Lindab lemezzel, 
cserepes lemezzel és Tondach 
cseréppel. Régi tető felújítása, 
lapos tető szigetelés. Számla-
képesen: Mátyás Európa Hu Kft. 
+36303771758, +36702199107, 
+36202664701 /4/2/

Vizes, salétromos, megrepedt 
falak, kémények helyreállítá-
sa, tetők javítása. Festés, bur-
kolás, kőműves munkák, tér-
kövezés. Parkettázás, szige-
telés. Injektálás. 20 % kedvez-
mény, kúpolás, kiszállás. Ga-
ranciával, tapasztalattal. Tel: 
06-30/490-7134
Családi házak építését, felújí-
tását, bontást, tetők ácsolását, 
falazást, vakolást, betonozást, 
burkolást, hőszigetelést, me-
zőgazdasági épületek felújítá-
sát, festést, mázolást, minden-
nemű kőműves munkát válla-
lok számlaképesen. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefon-
számon: 06-20/249-4793 /5/1/

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 a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 
06-30/8899-673 /5/1/
Tetőszerkezet építést, újjá-
építést, ács munkát vállalunk! 
SHM-Bau Kft. 06-30/448-5708 
/20/8/

18 év tapasztalattal vál-
lalok kőműves munkát: 
lapostető, vizes falak szige-
telése, vegyi injektálás, ács 
munka, belső festés, lami-
nált parkettázás, térköve-
zés, burkolás, nyílászárók 
cseréje. Helyszíni árajánlat. 
Tel.: 06-70/296-1876 /6/4/
Építőipari Kft. vállal teljeskörű la-
kásfelújítást, családi házak épí-
tését, átalakítását, melléképü-
letek felújítását, bontást, hőszi-
getelést, burkolást, támfalépí-
tést, tetők ácsolását, gipszkar-
tonozást, festést, mázolást, ta-
pétázást, térkő rakását, kerítés 
építést vállalok akár anyagbe-
szerzéssel is. Érdeklődni lehet: 
06-70/420-1461 /5/1/
Költöztetés, bútorszállítás, 
árufuvarozás (Hatvan). Tel.: 
06-30/239-5433 /8/2/
Festést, mázolást, tapétázást, 
burkolást, kőműves felújítást, 
homlokzatszigetelést, festést, 
gipszkartonszerelést, laminált 
parkettázást, lépcsőházak fes-
tését vállalom. Érdeklődni le-
het a következő telefonszá-
mon: 06-20/330-4597 /5/1/
Gyorsan, személyi köl-
csönt szeretne? Az alábbi 
telefonszámon keressen: 
+36-70/315-7040. Elkerül-
heti a banki sorban állást, 
házhoz megyek. /3/3/ DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS

bontás nélkül!
cSŐKaMERÁZÁS

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

Hétvégén is hívható!

keskeny róbert 
családi házak

 felújítását vállalja.
 Belső festés, 
parkettázás, 
térkövezés, 
ács munka, 

repedezett falak 
vasalása, 

vizes falak 
szigetelése.

06-70 / 255 - 4232

Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémé-
nyek javítását, faházak készíté-
sét, családi házak építését vállal-
juk. Érd.: 06-70/305-7697 /5/1/
Családi házak és melléképüle-
tek tetőszerkezet újraépítését 
és javítását ill. kőművesmun-
kákat vállalunk. Tel.: 06/20-
991-3050
ÚJÉVI szerencsejóslatok! Mes-
terjós megmondja, mit tartogat 
számodra 2019. Gyógyító-tisz-
tító energiák. 06/70-434-2178.
Hálózati vízvezeték szerelé-
se, szennyvíz bekötései, bel-
ső vízvezeték szerelései. Tel.: 
06-20/249-4793 /3/1/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
Telefonszám: 06-70/233-0673. 
/16/8/
Tetőkészítés, tetőfelújí-
tás, kocsibeálló, féleresz 
készítése, tetőfedés. Tele-
fonszám: 06-30/302-7008 
/8/3/
Kisebb kőműves munkákat, 
burkolást, kerítést, laminált 
parkettázást, festést vállalok. 
Tel.: 06-20/327-1413 /4/2/
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. 
Alap ásás, tereprendezés A-Z-
ig! SHM-Bau Kft. 06-70/604-
0582 /20/8/

Székesfehérvári ruhaválogató 
üzembe egy műszakos munka-
rendben betanított munkásokat 
keresünk! A munkaidő H-P-ig 8-17 
óráig tart! Szállást biztosítunk! Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal 
a textradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.) /4/4/

Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat keresünk hosszú-
távra, kiemelt bérezéssel! Bejárást 
biztosítunk! Jász-Pótkocsigyártó 
Kft. Tel.: 06-70/611-5133 /4/1/
Hatvanban, a Szent Mihály út 
1. sz. alatt lévő söröző /bor-
harapó/ üzletében gyakorlat-
tal rendelkező pultos hölgyet 
keresek. Vasas Roland e.v. 
Érd.: 06-30/228-5629, 06-
70/3294-235 /4/3/
Önállóan dolgozni tudó autósze-
relőt keresek jaszberényi munka-
helyre. Ancsicsa Kft. 06-70/7777-
913 /3/3/

A Szent Ferenc Egyesített Szoci-
ális Intézmény (5100 Jászberény, 
Hatvani út 35.) központi főzőkony-
hájára azonnali munkakezdéssel 
konyhalány és szakács munka-
körbe dolgozókat keres. A mun-
kakörre jelentkezni személyesen 
az intézményben az intézményve-
zetőnél és az élelmezésvezetőnél 
lehet. A jelentkező kézzel írott ön-
életrajzot hozzon magával. /2/2/

ÁLLAT
130-170 kg-os hízók eladók. 
Jászjákóhalma, Petőfi út 1. Tel.: 
06-30/451-5924 /3/3/
Kiváló állományból való Tarka 
Master és fehér hús hibrid előne-
velt csirkék kaphatók Jászberény, 
Temető u. 26. T.: 06-30/236-5494 
/3/2/
Birkák, bárányok eladók Hatvan-
ban. Tel.: 06-20/350-5964 /3/2/
Háztáji tojótyúkok és nyulak vá-
gásra, továbbtartásra eladók 
Hatvanban. Tel.: 06-20/350-5964 
/3/2/
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
24 hetes, mélyalmos tojótyúkok 
eladók, ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-30/842-5624, 06-30/834-
0540.

JÁRMŰ
2 db robogó 50 kp, Yamaha 
nagytestű 4VA típus, Kimko 
pekele SC nagytestű, nagyon 
megkímélt szép állapotban. Tel.: 
06-30/427-9783 /2/2/
RÉGI motorokat keresek! Sim-
son, Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 
06-20/572-5142 /4/1/
Eladó Mercedes Vito, 3 sz.+teher, 
2021-ig műszaki, kiváló motor, 
jó karosszéria, új gumik. Ir.ár: 
890.000 Ft. Tel.: 06-30/427-
9783
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Cégünk villanyszerelőket keres. 
Munkavégzés: Budapest. Szál-
lás, utaztatás biztosított. Kima-
gasló bérezés+bónuszok. Decar 
Trade Kft. 06-70/434-7128 /9/5/

ÁLLÁST KERES
Jászberényi, magára igényes 
nyugdíjas nő szabás-varrás, el-
adó-pénztáros végzettséggel, 
jogosítvánnyal munkalehetőséget 
keres. Tel.: 06-70/592-0365 /3/3/

Nyerges szerelvényre sofőrt 
keresek belföldi munkára. 06-
20/222-16-89 Pesti Attila ev. 
/2/1/

J

Gyálra keresünk gépkezelő/
csomagoló munkatársakat, 
folyamatos munkarendbe, 
alapszintű számítógépes 
ismerettel! 12 órás 3+3-as 
munkarend (nappal-éjszaka) 
Kb. nettó 180.000-190.000 
Ft/hó. Ingyenes dolgozói 
buszjárat: Nagykáta, Szent-
mártonkáta, Tápiószecső, 
Tápiószele. Jelentkezzen a: 
06-30-338-2005, Jobconcept 
Kft. /4/1/

Új-hatvanba keresünk családi 
házhoz karbantartót kerti mun-
kára, állatok rendbentartására, 
kisebb műszaki feladatok elvég-
zésére. Heti 1-szer 8 óra, tetsző-
leges napokon. Érdeklődni: 06-
30/421-3310 viganikob@gmail.
com /2/1/

Jászberényi építőipari kft. kő-
művesek és segédmunkások 
jelentkezését várja, azonnali mun-
kakezdéssel, jászberényi munka-
helyre. FBBAU Projekt Kft. Tel.: 
06-70/326-1839 /3/3/
Belföldi fuvarozásra keresünk 
gépkocsivezetőt, B-kategoriás 
jogosítvánnyal. Dobozos hűtős 
furgonra, fagyasztott zöldség-
gyümölcs termékek (kartonos) 
terítésére. Targoncás felrakodás 
napi 300-400 km. Korai hajnali 
munkakezdés, rugalmasság. Cé-
ges autóval hazajárás. Gyöngyös 
és környéki lakhely szükséges!  
Versenyképes fi zetés, túlóra lehe-
tőség igény szerint. Azonnali kez-
dés lehetséges. Pumpi Trans Kft. 
+36-70/322-2636, +36-70/621-
6236 /3/3/
Gyakorlattal rendelkező piz-
zaszakácsot keresünk hatva-
ni pizzériába. Versenyképes 
fi zetéssel. Érd.: 06-30/612-
4701. /Sessanta Kft./ /3/2/
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partners) /2/1/
Hatvani fagyizóba női alkal-
mazottat keresek áprilisi 
kezdéssel. Érd.: 06-70/338-
5249 /3/3/
Jászárokszállási telephelyre má-
sodállásban villamossági szerelőt 
keresünk pótkocsi villamossági 
szereléséhez hosszútávra, kiemelt 
bérezéssel!! Nagykáta és Gyön-
gyös környékéről bejárást bizto-
sítunk! Jász-Pótkocsigyártó Kft. 
Tel.: 0670-611-5133 /6/3/
Hatvani étterembe keresünk 
gyakorlattal rendelkező kony-
hai kisegítőt versenyképes 
fi zetéssel. Érd.: 06-30/849-
6699 /Sessanta Kft./ /3/2/

A Szent Ferenc Egyesített 
Szociális Intézmény (5100 
Jászberény, Hatvani út 35.) 
az Idősek Otthonába gon-
dozói munkakörbe dolgozót 
keres. A munkakör betölthe-
tő szociális gondozó, ápoló, 
szakápoló stb. képesítéssel. 
Bérezés Kjt. szerint, továb-
bá szociális ágazati pótlék, 
a szakápolói végzettséggel 
rendelkezőket egészségügyi 
ágazati pótlék is megilleti. 
A munkakörre jelentkezni az 
intézményben az intézmény-
vezetőnél lehet. A jelentkező 
kézzel írott önéletrajzot hoz-
zon magával. /2/1/
Jászárokszállási telephelyre laka-
tos, CO2 hegesztő munkatársat 
keresünk hosszútávra, kiemelt bé-
rezéssel! Nagykáta és Gyöngyös 
környékéről bejárást biztosítunk! 
Jász-Pótkocsigyártó Kft. Tel.: 06-
70/611-5133 /4/1/
Rio Kőbánya Kft. bányamunkára 
Lőrinci–Apc munkahelyre gépke-
zelő – homlokrakó, forgókotró -, 
szerelő, mérleges adminisztrátort, 
valamint segédmunkást keresünk. 
Bérezés: megegyezés szerint. Ér-
deklődni: 06-70/489-1844 telefon-
számon. /3/1/
Jászberényi belvárosi Divatüzletbe 
ELADÓT keresek, 4 órás rugalmas 
munkaidőbe. Jelentkezés: fényké-
pes önéletrajzzal „Divat” jeligére 
a Szuperinfó Szerkesztőségébe 
(5100 Jászberény, Gyöngyösi út 
25.) /3/1/

Hatvani étterembe kere-
sünk gyakorlattal rendelkező 
felszolgálót versenyképes 
fi zetéssel. Érd.: 06-30/612-
4701. /Sessanta Kft./ /3/2/
BETANÍTOTT munkásokat ke-
resünk a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. újszászi telephe-
lyére, határozott időre (6 hónap). 
Elvárások: több műszak vállalása, 
álló munkavégzés, fi zikális alkal-
masság. Jelentkezni személyesen 
telephelyünkön (5052 Újszász, Zrí-
nyi u. 13.), vagy e-mailen (jelent-
kezes@btakarmany.bonafarm.hu) 
lehet. Érd.: 06/56/552-717 /3/2/
Újhatvani borozóba pultos kiszol-
gálót keresünk fi atalos nyugdíjas 
hölgy személyében. Hegyi Zoltán 
e.v. Tel.: 06-20/384-3906 /2/1/
Száraz és Társa Kft. kőművest 
és segédmunkást keres hosszú 
távra, jászberényi munkára. Érd.: 
06-30/409-2563 /3/1/
Ha van építőipari jártasságod és 
változatos munkára vágysz, akkor 
ne habozz jelentkezni a NEPS Bt. 
karbantartói állására. Küldd el a 
jelentkezésedet a neps@neps.hu 
e-mail címre. /3/1/
Jászárokszállási pizzéria recepci-
óst keres. Pumpi Trans Kft. Tel.: 
06-70/363-7305 /2/1/

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse,
hozzátartozója jogait megsértették

a pszichiátrián, jelezze
panaszát az alábbi elérhetőségeken.

 Alapítványunk több mint 20 éve biztosít
ingyenes jogsegélyszolgálatot 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!
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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, JászteLki út 58.
     (a kozári gumival szemben)
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

Anikó konyha

Lódka barna kanapé

Köln 160 gardrób Kamilla fekete 3-1-1Dorina calvados étkező

Pizzaro
bézs 

Franciaágy

RÖnKBÚToRoK SZÉLES vÁLaSZTÉKBan!
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INGATLAN BÉRLET
10-20m2 iroda kiadó Jász-
berény központjában, a 
Börtönudvarban. Érd.: 06-
70-208-9625 /3/1/
Jászberényi, városközponthoz 
közeli albérlet rövid távra 2 fő-
től 2eFt/fő/éj vagy hosszú táv-
ra havi bérért kiadó. Tel.: 06-
70/607-7350 /3/1/
Újhatvanban berendezett szo-
ba, konyha és fürdő használat-
tal férfinak hosszú távra kiadó. 
Tel.: 06-20/384-3906 /2/1/
Újhatvanban berendezett ud-
vari szoba szerényebb igényű 
férfinak hosszú távra kiadó. 
Tel.: 06-20/384-3906 /2/1/

Tűzifa nagy választékban ter-
melőtől. Ugyanitt szén is kapha-
tó. Árak és további információ: 
30/974-3327. AA5742975

A rendszeres szűrővizsgá-
lattal az emlőrák miatti ha-
lálesetek 30%-a megelőzhe-
tő lenne. Az emlőrák nem 

okoz mindig tüneteket, 
ezért fontos a szűrővizsgá-
lat. A szűrés életet ment!

(Forrás: www.antsz.
hu>szurések)

Kovács István Zoltán,
szűrési koordinátor,

HMK Népegészségügyi Fő-
osztály

Tel.: 06-36-511-910

VEGYES

Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porcelá-
nokat, hangszereket, régi köny-
veket, órás és egyéb hagyaté-
kot! Érd.: 06-30/9128-335 /13/1/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyha-
készre vágott kemény tűzifa, 
ömlesztett m3-es kiszerelésben, 
csak kiszállítással. (EUTR szám: 
AA5839768). Érd.: 06-20/359-
0849 /50/8/
Eladó kerekes szemeteskuka, so-
ros korcsolya, női kerékpár, biz-
tonsági gyerekülés autóba, kerék-
párra, bukósisak, rozsdamentes 
mosogatótálca, gyerekkerékpár, 
Opel 13-14”-es lemezfelni gumival 
és 205/55/16-os téli gumik. Érd.: 
06-70/247-0863 /50/32/
Vásárolok hagyatéki bútorokat, 
gyalupadot, ablakspalettát, nagy 
asztalokat, dunnapárnát. Tel: 06-
30/317-0726 /9/6/
Régiséget, gyűjteményt, órát, 
kardot, régi pénzt, lócát, komó-
dot, stb. vásárolok. Vámosgyörk, 
Dobó út 16. Telefonszám: 06-
30/3636-980 /6/5/
Bababörze és Kincsesbánya 
lesz Hatvanban, az Ötösben 
március 10-én, vasárnap, 9-től 
délig (Hatvan, Szabadság út 13. 
tornaterem). Óriási választék, 
törpe árak! Mindenkit szeretet-
tel várnak a Szervezők és az El-
adók! Infó: 70/773-7893 /4/4/
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket. 0670/624-5475 /4/1/

Hatvanban kertes iker családi 
ház cirkófűtéssel, melléképület-
tel, garázsokkal eladó. Érdek-
lődni lehet: 06-70/530-2489, 
06-37/340-611 /5/2/
Felújítandó összközműves pa-
rasztház 675 nm telken eladó 
Hatvan, Kinizsi u. 2. sz. Tel.: 
06-37/343-206 /2/2/
2007 nm-es telek 
(gyümölcsös+szőlő) eladó Hat-
vanban. 2 személyes használt 
rekamié olcsón eladó. Tel.: 06-
37/343-591
Jászberényben 1,5 szo-
bás, 95%-ban felújított, 
összközműves kis ház, kis te-
lekkel, melléképületekkel eladó. 
Ir.ár: 13,6 MFt. Tel.: 06-30/475-
9640 /3/2/
Jászberényben csendes utcá-
ban 720 m2-es építési telek el-
adó. Tel.: 06-70/326-1839 /3/3/
Hatvan határában 1500 nm 
gondozott szőlő és 1500 nm 
gondozott telek olcsón eladó. 
Tel.: 06-20/384-3906 /3/1/
Jászágón 5100m2 tanyaterü-
let eladó. Tel.: 06-30/353-3160 
/3/1/
Jászberényben, a hűtőgépgyári 
lakótelepen 3 szintes, 110 m2-
es, 4 szoba + nappali, 2 fürdő-
szobás, kertkapcsolatos sor-
ház eladó. Tel: 06-30/9551-498 
/3/1/

Otthoni gondozásra, ápo-
lásra keresek környeze-
tére igényes gondozót, 
aki a házimunkában is be-
segít. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal le-
het: Szuperinfó Szerkesz-
tősége, 5100 Jászberény, 
Gyöngyösi út 25. Jelige: 
betegápoló. /3/1/
Átalakított Zetor 5611-es traktor 
megkímélt állapotban eladó. Tel.: 
06-70/653-7651 /3/2/
Rendelje meg tavaszi akciós tü-
zelőjét! Erdei vagy ömlesztett 
m3-ben rendelhető! Terméke-
ink: tölgy, bükk, akác, stb... vala-
mint kiváló minőségű szén kap-
ható. Mennyiségtől függően in-
gyenes szállítás! Hívjon biza-
lommal! EUTR: AA5854363 Tel.: 
20/470-9378
Régi motorokat, motoralkatrészt, 
légpuskát, diafilmeket, motoros 
könyveket, műhely felszerelést 
vásárolnék. 06-20/445-7035
Jászberényben idős férfi 
mellé betegápolót keresek 
hosszútávra. Telefonszám: 
06-30/555-7181 /3/1/
Régi vásznakat (zsák, méter 
stb.), kázsmér kendőt, zomán-
cozott babakádat, fateknőt, hím-
zett falvédőt, dunnát vásárolok. 
Tel.: 06-20/428-3455
IFA KCR-rel, 3 m-es borona, tár-
csa, dió, TZ-4K pótkocsija, 240 
kg-os hízó, fele is eladó, cseré-
be kukoricát beszámítok. Tel.: 
06-20/460-4090. Heréd.

OKTATÁS
MATEMATIKA, fIzIKA ta-
nítás! NYÁRON IS (Hatvan-
ban)! póTvIzSGÁRA fEl-
KÉSzÍTÉS! - Középiskolások, 
általános iskolások, egyetemis-
ták korrepetálása! - Érettségi-
re, emelt szintű érettségire 
felkészítés! - 8. osztályosok kö-
zépiskolai felvételire való felké-
szítése! Matematika, fizika 
egyetemistáknak! Több mint 
20 év sikerei, tapasztalatai...
Referenciák! Egyénre szabott 
felkészítés! Érd.: 06-20/3318-
359 /10/2/

KUTYASZÍV ÁLLATMENTŐ 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

kutyasziv60@ freemail.hu www.kutyasziv.hu

Adószámunk: 18593310-1-10
06-20/248-0208, 06-30/7814-356

Kóbor állat befogása: 06-30/464-1380

Virágcserepek, nagy méretű vö-
dör, zsákok, konténer, kőzet-
gyapot termesztőközeg kocka 
eladó. Tel.: 06-20/937-9301
Eladó az 1900-as évek eleji dió-
fa 4 részes ebédlő bútor, Hajdú 
centrifuga, szentkirályi 6 tagos 
rotakapa, műanyag 200-220 
l-es hordók tetővel, 28 csöves 2 
arcbarnítós szolárium, STEMA, 
német utánfutó újszerű rozsda-
mentes 2× 1 m-es ráfutófékes, 
5 q teherbírású, kiegészítőkkel. 
Tel.: 06-20/460-5012 /2/1/
30 m 8,5-ös fóliaváz Boldogon 
eladó, 1” és 3/4” vascsövekből. 
Érd.: 06-20/578-5717 /2/1/
Hatvanban tv-k, rádiók, hi-fi tor-
nyok, fényképezőgépek (5 db), 
egyéb háztartási gépek, esz-
közök eladók. Tel.: 06-30/2055-
306
Vascsövek különböző átmé-
rőben, horgonyzott csövek 6 
m-es szálakban, betonvas 10-
es új állapotban eladó. Tel.: 06-
20/937-9301
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Jászapáti telephelyű hűtött raktárunkba keresünk

RakTÁROS 
munkatársakat.

Feladatok:
- Termékek összekészítése, kiadása több raktárból
- Gépi és kézi anyagmozgatás
- Kamion rakodás
- Készlet kezelés

Előnyt jelent:
- Targoncavezetői engedély
- Számítógépes gyakorlat

Jelentkezés módja: Telefonon: 06-30/692-7396
E-mailben a jbmsped.japati@gmail.com

JBM- Sped Kft.

CAD-CAM prOGrAMOZóT
és FOrGáCsOLó

munkatársat keresünk új, 
jászberényi telephelyünkre. 

„Vadiúj” csarnok, egyedi gyártás, szakmai 
fejlődés, egyműszakos munkarend, rend-
kívül tiszta munkakörnyezet, jófej munka-
társak, rugalmas vezetőség vár!

Önéletrajzodat az allas@konkolyelectro.hu 
címre várjuk.

Konkoly Electro Kft.
www.konkolyelectro.hu

A lantos kft.
Jászberénybe keres felvételre:

Hegesztőt 
és lAkAtost

karbantartó munkálatok 
elvégzésére.

telefon: 06-30/938-7297

PaPa Thomas Kft.

	 •	Kézápoló	és
	 	 műKörömépítő
	 •	lábápoló

tanfolyamot indít Egerben és Gyöngyösön,
professzionális anyagokkal, magas szintű oktatással.

okj	32815	02	Esz:1273/2015/A002 
okj	32815	01	Esz:1273/2015/A001

érdeklődni:+36	30	631	6030

23.430 Ft helyett, CSAK

18.540Ft

33.530 Ft helyett, CSAK

23.430 Ft
 Tökéletes

megoldás, távoli
vagy közeli

szemüveghez!

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN OPTIKÁNKBAN!
Az akció idődőtartama: 2019. március 1-től, március 30-ig! Részletekről tájékozódjon üzletünkben!

KERET + HOYA PRÉMIUM LENCSE
(Karc és tükröződés mentes bevonattal)

5100 JÁSZBERÉNY, LEHEL VEZÉR TÉR 16.,
TELEFON.: +36 57 412 764

Esztétikai fogászat
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.

Teljes körű
    fogorvosi ellátás.

Rendelnek:

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

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

Dr. krampek márton
fogszakorvos
Hétfő, Péntek: 8-13, 
Kedd, Csütörtök: 13-19
Telefon: 57/655-506Cirkon-koronák

és fogfehérítés.

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

Építőanyagok készletről azonnal.

Gipszkarton: impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm-22mm-ig óriási készletről!

Áraink az Áfát tartalm
azzák és a készlet erejéig érvényesek

Több féle cement, téglák, tetőcserepek, 
lambéria, hajópadló, fenyő fűrészáru stb.

A P. Dussmann Kft.

vagyonőr 
munkatársat 

keres
érvényes igazolvánnyal, 

jászárokszállási ipari parkba,
12 órás munkarendben. 

Érdeklődni 08:00–16:00 óra  
között a +36-20-958-1566-os 

telefonszámon lehet.


