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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

Jászberény Kossuth út 
Telefon: 06-57/655-981.

Nyitva: h-p.: 8:30-17:30, szo.: 9:00-12:00 

A 
Meteor 
mellett. 

Euro
padló

cENTEr

Extra kopásálló
100%-ban 
vízálló

Laminált padlók 
már 1990 Ft/m2-től.

Vinyl padlók 
széles választékban!

Szalagparketták és

laminált padlók
konyhába, 

fürdőszobába 

6100
Ft/m2-től

már

Nézzen be hozzánk, megéri!

BUBORÉK
SzomjoltóBallonos vizek és gépek forgalmazása

     Jászberény, Balaton u. 25.

06-70/9787-829

SZIKVÍZÜZEM

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.

Jászberényben, a piactéren  
április 10-én (szerdán)  7-9 óráig

ÚJra cipővásár 
Jászberényben!

Cipő végkiárusítás

Mi nden pár ci pő, papucs
1500 FtA legújabb 

tavaszi modellekkel 
várjuk vásárlóinkat!

Sertés comb ...........................................990 Ft/kg
Kenyérszalonna ...................................890 Ft/kg
Füstölt Kolozsvári szalonna ......... 1390 Ft/kg
Házi sütésu zsír ...................................450 Ft/kg
Házi borös teperto ............................1800 Ft/kg

Házi készítésu paraszt sonka, csülök 
és füstölt comb rendelheto

„

Április 19-én  (Nagypéntek )
Nyitva tartunk!

„
„

„

„

„

MEGNYÍLT!

Német használt 
minőségi bútor 
és kerékpár üzlet

Jászberény, 
Kossuth L. út 114. 

(Fő úton, volt tejcsarnok.) 
06-70/619-17-88
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Üzemi segédmunkásokat
keresünk Aszódra. 

Aszód és környékéről
azonnali kezdéssel. 

Rakodás, alkatrészmosás, 
csomagolás.

Rendezett körülmények,
hosszú távra, bejelentve.

Bérezés: 
nettó 180.000 Ft-tól

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal:

munkaugy@poligrat.hu
vagy 06 28 553 060

POLIGRAT Kft.

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

Most 10% 
kedvezménnyel 

vásárolhatod meg 
a legújabb szerzeményeid 

április 12-ig 
a kivágott kuponért 

cserébe!

lehel vezér tér 15.
Nyitva:  H-P 9-18, Szo 9-12

www.mitu.hu 
facebook.com/mituhasznaltruha

mitu prémium Üzlet
jászberény

(börtönudvar)

tavaszi 
gardrÓb 

FrissÍtésre Fel!

-10% kupon

 

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

Az akció a készlet erejéig érvényes, folyamatos kedvezmények, érdeklődjön áruházunkban! 
 Az engedmények össze nem vonhatók. 

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

Tavaszi Akció Ápr. 4-14-ig!
Készleten lévő kárpitos- bőr garnitúrák- kanapék- franciaágyak 

10% engedménnyel!

1700m2-en széles választékkal várjuk Önöket!

NGS-Union Kft. 

AcélAlApAnyAg
rAktáros  

munkatársakat keres, 
jászberényi telephelyre.
Tel.: 36-70/291-29-58 

MEGHIBÁSODOTT A GÁZKÉSZÜLÉKE? VAGY CSAK FONTOSNAK
TARTJA OTTHONA ÉS SZERETTEI BIZTONSÁGÁT?

NINCS GÁZ, VAN MEGOLDÁS!
Több éves szakmai tapasztalattal, rövid határidővel vállaljuk

GÁZKAZÁNOK, VÍZMELEGÍTŐK, KONVEKTOROK
JAVÍTÁSÁT, KARBANTARTÁSÁT!

Ne bízza otthona és szerettei biztonságát 
a véletlen szerencsére, 

forduljon bizalommal szakembereinkhez!

AGRIA CAMINO Kft. • www.agriacamino.hu
06-36/782-212; 06-70/626-0866 • agriacamino@gmail.com
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 ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
A BARTA KFT. FELVÉTELT HIRDET

GÉPKOCSIVEZETŐI ÁLLÁSRA  
„C” KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY SZÜKSÉGES!

 Érdeklődni a 0630/945-2002 telefonszámon,
 vagy személyesen a Szelei úti Betonüzemben lehet.

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
É IL

E 1 0%0

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

Vállalatunk Európa legnagyobb és technológiailag legfej-
lettebb lepárló üzemeivel rendelkező gyógynövény-illóolaj 

gyártó vállalata, amely 25 éves működése során a régió vezető piaci szereplőjévé vált, termé-
keit világszinten értékesíti. Dinamikus növekedésünket innovatív, stabil csapat garantálja – 
cégkultúránk családias, ugyanakkor professzionális.

>>>> EXTRAKCIÓS ÜZEMI GÉPKEZELŐ <<<< 
munkatársat keresünk szarvasgedei és kerepesi központunkba (munkavégzés pontos helyszí-
ne műszakbeosztástól függ), az alábbi feladatok elvégzésére, üzemünkben alkalmazott több-
műszakos műszakbeosztás szerint:
• vákuumdesztillációs és egyéb extrakciós gépek és berendezések beállítása, kezelése
• üzembe érkező áruk átvétele, szakszerű elhelyezése és tárolása
• üzemben lévő gépek kezelése (targonca, teleszkópos homlokrakodó) 
• 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
• fizikai munkavégzés 

 Elvárásaink: 
• pontos és precíz munkavégzés
• önálló munkavégzésre való képesség
• szarvasgedei és kerepesi üzemeinkben 

való munkavégzés feltételeinek való 
megfelelés

Előny: 
• középfokú vegyész végzettség előny
• gyógyszergyárban, vagy vegyiparban 

szerzett tapasztalat előny
• targoncakezelői szakképesítés előny
• angolnyelv alapszintű ismerete előny

Amit kínálunk: 
• versenyképes fizetés és juttatások
• sikeres, stabil vállalati háttér
• munkavégzéshez szükséges 

tanfolyamokon való részvétel biztosítása

Munkavégzés helye:
• Szarvasgede és Kerepes 

műszakbeosztástól függően
Jelentkezés: e-mailben:   

kinga_borody_hr_partner@silvestris.hu

Feladatok:
•  nemzetközi tengeri szállítmá-

nyok kezelése
•  napi szintű kapcsolattartás a 

vevőkkel, feladókkal, illetve a 
társosztályokkal

• rakományszervezés
•  szállítmányok nyomon követé-

se vállalatirányítási rendsze-
ren keresztül

• statisztikai és egyéb ad-hoc 
jellegű riportok elkészítése

Elvárások:
•  főiskolai vagy egyetemi vég-

zettség

•  hasonló munkakörben, fuvar-
szervezésben szerzett mini-
mum 1-3 éves tapasztalat

•  aktív angol nyelvtudás szó-
ban és írásban egyaránt

• önálló, precíz munkavégzés
• SAP ismeret előny

Amit kínálunk:
•  multinacionális munkakör-

nyezet
•  bejárási támogatás
• cafetéria juttatás
• melegétkezési hozzájárulás
• élet-és balesetbiztosítás

Érdekli a fuvarszervezés?
Jelentkezzen most partnercégünkhöz, 

a jászfényszarui Samsunghoz!

Jelentkezését várjuk a következő telefonszámon: 
+36 20 484 3234

Vagy személyesen a gyöngyösi irodánkban.

NGS-Union Kft. 

gépJárművezető  
munkatársakat keres, 

„B” kategóriás jogosítvánnyal, 
platós teherautóra

jászberényi telephelyre.
Tel.: 36-70/291-29-58 

Az akció csak a készleten lévő 
termékekre vonatkozik!

Akciónk 2019. április 4 - április 13-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

Kültéri
 műfű 1490 Ft/m 2-től

2590 
Ft/m 2-től

2019. Április 11-13.

Laminált padló

8 mm 2890 Ft/m2                              1990 Ft/m2-től

10 mm 5580 Ft/m2                           2790 Ft/m2-től

12 mm 6380 Ft/m2                           3190 Ft/m2-től

-30%
-50%
-50%

-20%
-30%

Darabszőnyegek

-60%
kövessen minket a                      -on!
www.facebook.com/domexszonyeg

Süppedős 
szőnyegpadló 

5180 Ft/m2

-50%

A Hamar-Barkács Kft. 

állást hirdet: 
raKTáros és

raKTáros-áruszállíTó
munkakörbe. 

  Munkavégzés helye: Nagykáta
Jelentkezni az alábbi email címen:  

hortobagyinepanni@hamarbarkacs.hu 
06-70/377-4644 telefonszámon,

vagy személyesen a Hamar-Barkács Kft. 
nagykátai telephelyén. 
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Dolgozóinkat gyártósori összeszerelő munkakörben
a 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

 Konténeres építési és bontási
   hulladék szállítása 

Jászberényben és környékén
nagy és kisméretű teherautókkal, hogy a kisméretű 

udvarokról is lehetséges legyen a szállítás!
Boserép Kft.

5100 Jászberény, 
Halász u. 3/a

57/402-885,
20/928-7882

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

 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
fényképes önéletrajzok: pallai.eva@szatmari.hu

Elvárások:
    • szakmunkás iskolai végzettség 
    • szakmai gyakorlat
    • elhivatottság
    • két műszak vállalása

Amit kínálunk:
- kimagasló bérezés
- kulturált munkakörülmény

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

A Horváth Rudolf Intertransport Kft 

munkatársakat keres 
a következő munkakörre: 

(3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) 

Autószerelő

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.

Gyöngyösi csapatunk erősítéséhez keresünk mielőbbi belépéssel

Raktáros munkatársat.

Feladatok:
•	 Készletek	/anyagok,	áruk,	késztermékek/	átvétele,	bevételezése,	raktárba	való	elhelyezése, 
 raktárból az üzem kiszolgálása 
•	 Raktári	adatok	naprakész	valóságnak	megfelelő	számítógépes	/SAP/	nyilvántartása,	bizonylati 
 rend és okmányfegyelem betartása
•	 Leltárak	lebonyolításának	végzése
•	 Információk	adása	a	készlet	mennyiségéről
•	 A	raktáron	lévő	készletek	mennyiségének,	raktározásának,	kiadásának,	nyilvántartásának,	a	raktár 
	 működési	rendjének	/Fi-Fo/	és	tisztaságának	fenntartása
•	 Késztermékek	kiszállítási	folyamatának	végzése
•	 Munkavédelmi-balesetvédelmi	és	tűzvédelmi	előírások	betartása
•	 Termelés	kiszolgálása	

Elvárások:
•	 Középfokú	végzettség
•	 Raktározás	területén	szerzett	1	éves	tapasztalat
•	 Alapfokú	számítógépes	ismeret
•	 Analitikus	gondolkodás
•	 Megbízható,	pontos,	precíz	munkavégzés
•	 Targoncavezetői	engedély	(új	típusú:	3312,	3313,	3324)
•	 Targoncavezetési	tapasztalat

Előny:
•	 SAP	MM,	WM	modul	ismerete

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

Ha szívesen csatlakozna a Modine Hungária csapatához, várjuk szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail 
címre:	b.farkas@eu.modine.com

KéRjüK jElEntKEzésKoR pontosAn jElöljE mEG A mEGpályázni Kívánt pozíciót!

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.

Jászárokszállási üzembe 
férfi munkaerőt keresünk

GÉPI TAKARÍTÁSRA
Érdeklődni: 06 30/916-5430,   

                 06 57/414-515, 
 Szarvas Kft. Jászberény, Thököly u. 9. 

Emelet 800-1600



52019. április 4.

Jászberényi faipari cégünkhöz felvételre 
keresünk 1 műszakos munkarendbe 

2 fő műSzAKvEzETőT 
valamint BETANÍTOTT 

mUNKÁSOKAT 
Jelentkezés munkaidőben a

06-70/608-6252-es telefonszámon. 

A
da

pt
 K

ft.

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.

Érd.: +36-20/6612-271

 Unod a 2-3 műszakos munkarendet?
szeretnél annyit keresni 
1 műszakban mint 3-ban?

Akkor jó helyen jársz! Itt megtalálod !
Juskufa Kft felvételt hirdet

- Faipari betanított munkás
- raklap összeállító

amit Kínálunk :
• Versenyképes Fizetés!                           
• Fizetett szabadság és ünnep!
• Bejárási költség 100% térítése!
• Családias kisüzemi légkör!
• Túlórázási lehetőség!

 munkakörökben!

Jászberény, Nagykátai út 31. (Vasudvar)
T.: 06-20/981-7190.  tothneablak@gmail.com

2001 évtől változatlan
helyen és minőségben!

BEMUTATÓTEREM

AKCIÓS
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MŰANYAG BEJÁRATI
aJTóK, aBlaKoK.

Műanyag és minőségi
   fa nyílászárók felméréstől 
      a beépítésig.

szerda: 9-16-ig,
szombat: 9-12-ig

Nyitva:
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

Önéletrajzodat a toborzas@femalk.hu email címre várjuk!
További információ: 06-1/420-4608 (mellék: 531 vagy 267)

•  Valóban 
versenyképes bérezés

•  Kimagasló béren 
kívüli juttatások

• Havi mozgóbér
• Félévente jutalom
•  Képzések / 

továbbképzések
•  Céges szálló, ill. 

albérlet támogatása
•  Vállalati buszjárat
•  Vidékieknek 

hazautazás 
támogatás

•  Céges üdülő 
használat 
(Balaton, Zemplén)

• Sportolási lehetőség
•  Kirándulások, 

rendezvények, egyéb 
juttatások

Nyitott pozíciók – kettő vagy három műszakos 
munkarendben:

Amit kínálunk:

www.femalk.hu/karrier

CSEPELI ÉS DUNAVARSÁNYI TELEPHELYÜNKRE 
EGYARÁNT KERESÜNK:

- Anyagmozgató
- AWI hegesztő

-  Fémipari betanított munkás
- Raktáros
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Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az 
allas@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
•	 Cafeteria	és	jelenléti	bónusz
•	 jó	munkakörülmények
•	 stabil	hosszútávú	munkahely
•	 4	műszakos	munkarend	(	4	nap	munka,	4	nap	pihenő	)
•	 céges	busz	Hatvan	területén		•	munkaruha

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

• Cnc gépkezelő
• Öntőgépkezelő
• Takarítónő

3000 Hatvan, Gábor Áron u. 31. • Tel.: 37/345-969
E-mail: kameleonpapirbolt@gmail.com

       Kaméleon Papír-Írószer / Ajándék / Nyomtatvány

NYOMTATVÁNY, AJÁNDÉK

            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 Pince kft, a régió vezető italnagykereskedése 
jászberényi telephelyére keres

Elvárás: • 8 órás munkaidő, csak nappali és hétköznapi munkavégzés
 • Fuvarok max. 60 km-es körzetben
 • Rakodói segítség a munkához
Jelentkezés feltétele: érvényes C kategóriás jogosítvány

Telefon: 06 57 415 444

TEhERAuTó SoFőR „C” 
KIEMELT BÉREZÉS!

www.kdjbutorhaz.hu

Jászberény, Kun u. 21. Tel.: 57/411-103,
06-30/412-3221, Ny.: h-p.: 9-18-ig, szo.: 9-14-ig.

Egyedi konyhabútorok gyártása igény szerint
- Étkezőgarnitúrák
- Konyhabútorok
- Szekrénysorok
- Nappalik
- Gardróbok
- Hálószobabútorok
- Előszobabútorok
- Kárpitos bútorok
- Gyerekszobabútorok
- Iroda-, dolgozószoba
  bútorok
- Kiegészítő bútorok
- Matracok

KDJ Bútorház
JÁSZBERÉNY

- Bútorlapok
- Munkalapok
- Ajtófrontok
- Beépíthető készülékek

- 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

A P. Dussmann Kft.

targoncás 
munkatársat 

keres
jászárokszállási ipari parkba, 

 három műszakos munkarendbe.
Érdeklődni 08:00–16:00 óra 

között a  
+36-30/529-8058-as  
telefonszámon lehet.
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e-mail: tuttibau@invitel.hu

5100 JászBerény, 
szelei út 9407 Hrsz.
Tel.: 06-57/410-031 
        06-30/488-6575 
        06-30/337-2924

 Épületek szakszerű bontása

Konténeres sittszállítás

Építési és bontási hulladék 
befogadása 

Gépi földmunka
Nehézgép szállítás 
1-24 t-ig

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

2019. 04. 04 -TŐL
05. 11 - IG

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ - PÉNTEK:

9:00 - 19:00
SZOMBAT: 9:00 -17:00

MMÁTRA MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT

3200 GYÖNGYÖS
BARÁTOK TERE 3.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ - SISI AUSZTRIA CSÁSZÁRNÉJÁNAK,
MAGYARORSZÁG ÉS CSEHORSZÁG KIRÁLYNÉJÁNAK,

EGYEDÜLÁLLÓ RUHA KIÁLLÍTÁSA 
14 ÚJRAALKOTOTT RUHAKÖLTEMÉNY, 14 FESTMÉNNYEL PÁRBAN

CZÉDLY MÓNIKA MUNKÁI. KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ ÉS SISI ÉLETÉT
BEMUTATÓ ELŐADÁS 04.04-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 17:30-TÓL

JEJEGYÁR: 0-3 ÉVES KORIG DÍJTALAN, 
4-14 ÉVES KORIG 500 FT, FELNŐTT 1000 FT

JEGYEK KAPHATÓK AZ MMK INFORMÁCIÓS PULTJÁBAN

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!

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! A készlet erejéig.

SENzA gardrób
98.000 Ft helyett 69.900 Ft
200x209x55, tolóajtós

ElEMES éS bloKK KoNyHáK
SzélES válASzTéKbAN!

MÁRKASZERVIZ

minden típusú
LED-LCD TV 

és monitor, javítás.

Bathó és
Társa Kft.
5100	Jászberény,
Honvéd	u.	24.
Tel.:	57/410-736.

upc direct
forgalmazó,	telepítő!

TV-Szerviz
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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!

Jászberénybe, 
frekventált helyen lévő 

szépségszalonba
fodrászokat, 
kozmetikust, 

műkörmöst keresek.
Pályakezdők jelentkezését 

is várom.
Tel.: 06-70/778-9823M. Beauty Szalon Kft.

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

13.500 Ft
Száraz ömlesztett tűzifa 

tölgy, bükk, akác 
100x100x100 

üzemi m3

többfajta lengyel szén!
Ingyenes házhoz szállítás.

Tel.: 20/288-1769, 30/874-7124
EUTR azonosító: AA 6258034

erdei 1 m x1,70 m 
hasítva konyhakészen
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A BioCo Magyarország Kft. 
munkatársat keres

számlázó
munkakörbe.

Jelentkezés
E-mail: juhasz.maria@bioco.hu
Tel.: 06-20/522-5313

Elvárások:
• minimum középfokú végzettség,
• számlázási gyakorlat
• precíz, pontos munkavégzés,
• SAP ismerete előny.

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

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

- azonnali belépési lehetőség 
- hosszú távú, stabil munkalehetőség
- ingyenes buszjárat  
- kedvezményes fitness belépő
- előmeneteli / karrier lehetőség
- kezdő órabér: bruttó 1100 Ft óradíj

CAFETERIA

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

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

akkor nálunk a helyed! 
Amit kínálunk:

CSŐDARABOLÓ / 
HAJLÍTÓGÉP KEZELŐ pozícióban.

Budapesten kerültek átadásra a MagyarBrands 2018 dí-
jai. A MagyarBrands Díjátadó Gála keretében immár 7 éve 
azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat választja ki 
a szakmai zsűri, melyek a négy kategóriában kiemelkedőt 
voltak képesek nyújtani.

A médiapiacról  idén 8 sajtótermék - köztük a  116 éves 
múltú Nemzeti Sport - vehette át a MagyarBrands-díjat, s 
ezt a kitüntető címet érdemelte ki a 30. évfolyamát megélő, 
Egerből indult Szuperinfó hetilaphálózat is. Az elismerést 
stílszerűen demonstráló nemzeti trikolor színű díjat Honfi 
Gábor (balról) alapító, a franchise hálózat vezetője vette át 
dr. Serényi Jánostól, a MagyarBrands program elnökétől.

A Szuperinfó az elmúlt közel 30 évben vált hazánk leg-
nagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű laphálóza-
tává. Jelenleg 1280 városban és kistelepülésen, 56 önálló 
helyi lap jelenik meg, mellyel egyszerre 1 512 000 rend-
szeres olvasót tudhat magáénak. A Nemzeti Médiaanalízis 
szerint a magyar lakosság 1/3-a rendszeresen forgatja a 
Szuperinfót.

Fotó: orbán Gellért

MagyarBrands-díj
a Szuperinfónak

MAMUT FESTÉK-CENTRUM
Jászberény, Bercsényi út 18. Tel.: 57/404-614.

Nyitva: 7.00-17.00, szo.: 8.00-12.00
www.mamutfestek.hu

Szakértelem a színek világában!
SZÍNKEVERÉS

VAKOLATOK,
GIPSZEK,
RAGASZTÓK,
FESTÉKEK

Kőzetgyapot, EPS, grafit 
hőszigetelő rendszerek

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 kifo-
gásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hir-

detések tartalmáért felelősséget nem vállal. 
A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést kö-

vető 8 napon belül fogadunk el.

I M P R E S S Z U M

Pálinkafőzés
Szentmártonkátán.
Korszerű szeszfőzdénk-
ben várjuk a főzetők

jelentkezését.
Tüzelőről és szállítás-

ról szükség esetén
gondoskodunk.

Tel.: 29/462-125.

Kandalló-,
vegyeskazán-, gáz-,

kondenzációs
kémények építése

BORI MIHÁLY
KÉMÉNYÉPÍTÉS

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

és CIPÉSZET
Jászberény, Börtönudvar,

Hatvan, Erzsébet tér 1.

Normál kulcsmásolás 
azonnal.

Kulcs   poNT

NORMÁL, INDÍTÁSGÁTLÓS 
ÉS TÁVIRÁNYÍTÓS
auTó KulcsoK KÉszíTÉsE 
ÉS JAVÍTÁSA!
EGYES ESETEKBEN 
EGYEZTETÉS SZüKSÉGES.

Tel.: 06-20/240-8261

A Pince kft, 
a régió vezető 

italnagykereskedése 
jászberényi telephelyére 

keres

TARgonCA-
vEZETőT

8 órás munkaidő, 
csak nappali és hétköznapi 
munkavégzés.

versenyképes fizetés.
Jelentkezés feltétele: 
érvényes targonca vezetői 
jogosítvány és gyakorlat

Telefon: 
06 57 415 444

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.
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ÁLLÁS
Gépi földmunkát vállalunk. Alap 
ásás, tereprendezés A-Z-ig! SHM-
Bau Kft. 06-70/604-0582 /20/12/
Nemzetközi forgalomban részt 
vevő 3,5-es kisteherautóra gya-
korlattal rendelkező sofőrt keresek. 
Tel.: 06-30/420-5821 Noka Trans 
Kft. /6/4/

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.) /4/3/
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. /3/3/
A Jászberényi Szent Erzsébet Kór-
ház felvételre keres textilkezelő 
munkakörbe férfi  munkavállalót. 
Érdeklődni Tóth Árpád szervezeti 
egység vezetőnél személyesen, 
Jászberény, Szelei út 2., illetve te-
lefonon az 57/500-200 (127 mellék) 
telefonszámon lehet. /3/2/
Gyengeáram és erősáram háló-
zatának kiépítésére segédmunká-
sokat keresek. Érd.: 70/608-2928. 
Lud System Kft. /3/3/

A Jászberényi Szent Erzsébet Kór-
ház felvételre keres takarító mun-
kakörbe munkavállalót. Érdeklődni 
Tóth Árpád szervezeti egység ve-
zetőnél személyesen, Jászberény, 
Szelei út 2., illetve telefonon az 
57/500-200 (127 mellék) telefon-
számon lehet /3/2/
Gyakorlattal rendelkező, szak-
képzett eladót felveszünk. Lehet 
nyugdíjas is. Jelentkezni személye-
sen lehet: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár u. 16. Zombori-60 Sütőipari 
Kft. /2/2/
Karosszéria lakatost, autósze-
relőt vagy jó kézügyességgel 
rendelkező betanítható dolgozót 
keresek jászberényi munkahely-
re. Érd: 06/30-9537-611. H-Au-
tócenter Kft. /3/2/
Kőművest felveszek meglévő 
brigádhoz. Állandó fi x munka! 
Jászapáti előnyben. Tel.: 06-
30/903-5193. Hőépker Kft. /2/1/
Takarítónőt keresünk Erdőte-
lekre. Érd.: 06-70/579-3588. 
(Nonstop Guarding Kft.)

Palatetők zsindelyezése, tetőfe-
dés cserepes lemezzel, ereszcsa-
torna csere, kémény felújítás. 06-
20/911-1717
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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. osztá-
lyosok középiskolai felvételire való 
felkészítése! Matematika, Fizika 
egyetemistáknak! Több mint 20 
év sikerei, tapasztalatai...Referen-
ciák! Egyénre szabott felkészítés! 
Érd.: 06-20/3318-359 /10/6/

D
v
É

Cégünk villanyszerelőket keres. 
Munkavégzés: Budapest. Szállás, 
utaztatás biztosított. Kimagasló 
bérezés+bónuszok. Decar Trade 
Kft. 06-70/434-7128 /5/2/

Gépészet! Hideg-melegvizes cső-
szerelőt keresünk kimagasló bére-
zéssel. Budapesti munkavégzés. 
Decar Trade Kft. 06-70/434-7128 
/3/1/

Rio Kőbánya Kft. kőbányába 
keres: Gépész technikust, -
homlokrakodót, -kotrókezelőt, 
-mezőgazdasági gépszerelőt, -
lakatost, -adminisztrációs mun-
kára mérlegest. Érdeklődni: 06-
20/536-7778 /2/1/
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-
30-313-35-16 (Pabian&Partners) 
/2/1/
Ausztriába víz -fűtés -légtech-
nika szerelőket felveszek heti 
hazajárással. Érd.: 06-70/287-
0032
A Horizont Color Kft. a kö-
vetkező pozíciók betölté-
sére várja munkavállalók 
jelentkezését: részmunka-
idős, 4 órás: Adminisztrátor 
; teljes munkaidős: Pénztá-
ros, Festékkeverő. Hasonló 
munkakörökben szerzett 
tapasztalat előny, de nem 
feltétel. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal a color@
horizontcolor.hu e-mail cí-
men lehet.
Asztalost vagy nyílászáró beépí-
tésben jártas szakembert keresek 
felvételre. Tel.: 06-30/9782-469. 
Krasnyánszki István e.v. /3/1/
Hatvani horgászboltomba mun-
katársat keresek (nyugdíjasok 
előnyben) heti 3-4 napra. Tel.: 06-
30/9331-714. Vackor 2004 Kft.
Szórópisztolyos festésben jártas 
munkatársat keresünk hosszú-
távra, kiemelt bérezéssel! Bejárást 
biztosítunk! Jász-Pótkocsigyártó 
Kft. Tel.: 06-70/611-5133 /4/1/
Jászárokszállási telephelyre la-
katos, CO2 hegesztő munka-
társat keresünk hosszútávra, 
kiemelt bérezéssel! Nagykáta és 
Gyöngyös környékéről bejárást 
biztosítunk! Jász-Pótkocsigyártó 
Kft. Tel.: 06-70/611-5133 /4/1/
Jó kereseti lehetőséggel (180-
250.000 Ft nettó+bejárás 
térítés+termelési jutalék) betaní-
tott munkára, rovarok tenyész-
téséhez keresünk dolgozót Hor-
tra. Érd.: 06-30/202-0396. Rovar 
Multi Kft. /4/1/
Adminisztrációs munkatársat 
keresünk jászberényi irodába, 
ügyfelekkel való telefonos és 
e-mailes kapcsolattartásra. Fi-
atalos csapat, kiemelt bérezés. 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal e-mailbe kérjük. E-mail 
cím: irodaimunka.jb@gmail.com. 
PM E-Trade Magyarország Kft.
Kútfúráshoz munkatársat kere-
sek, nehéz fi zikai munkára. Ki-
emelten magas fi zetés. Jelent-
kezni: Hatvan, Babits M. u. 15. 
Mezey György e.v. 06-30/3352-
778 /2/1/
Jászárokszállási telephelyre má-
sodállásban villamossági szerelőt 
keresünk pótkocsi villamossági 
szereléséhez hosszútávra, kiemelt 
bérezéssel!! Nagykáta és Gyön-
gyös környékéről bejárást biztosí-
tunk! Tel.: 06-70/611-5133 /4/1/
Hegesztők és lakatosok jelent-
kezését várjuk jászberényi te-
lephelyünkre kiemelt kereseti le-
hetőséggel. Szállást, beutazást 
biztosítunk. Tel.: 06-30/688-
5982 (Quality Job Kft.) /2/1/

SZOLGÁLTATÁS
Fakivágást, gallyazást, veszélyes fák 
kivágását, erdős és utak melletti terü-
letek tisztítását, gallydarálást vállalok. 
Elszállítással is. Érd.: 06-70/200-4568 
/20/11/
Háztartási gépek szervízelé-
se, hűtő, fagyasztó, automata 
mosógép, mosogatógép, mik-
rosütő javítása, klímák tisz-
títása. Érd.: 06-37/341-586, 
06-20/453-6642 /10/5/
Költöztetést, fuvarozást, bútorszál-
lítást vállalok. Érd.: 06-70/200-4568 
/20/15/

ÁCS, KŐMŰVES, LAPOSTE-
TŐK, VIZES, PENÉSZES, SA-
LÉTROMOS FALAK SZIGETE-
LÉSE ÉS VEGYI INJEKTÁLÁSA. 
FESTÉS, BURKOLÁS, PARKET-
TÁZÁS, CSATORNÁZÁS, KÚ-
POLÁS, KERÍTÉS ÉPÍTÉSE ÉS 
JAVÍTÁSA. DRYVITOZÁS, KÜL-
SŐ ÉS BELSŐ FALAK SZIGE-
TELÉSE. REPEDT, SÜLLYEDT 
LAKÁSOK HELYREÁLLÍTÁSA. 
MINDENFÉLE JAVÍTÁSOKAT, 
ÁTALAKÍTÁSOKAT VÁLLALOK 
A-Z-IG. 10% KEDVEZMÉNY! 
06-70/560-5303 /3/2/
Redőny készítés, alu., fa, mű-
anyag, reluxa, szalagfüggöny, ha-
mónikaajtó, szúnyogháló javítás 
és nyílászárók, párkányok beépí-
tése is! Gurtni csere azonnal! Érd.: 
06-30/573-3501 /20/9/
Napelemes és napkollektoros 
rendszerek értékesítése, kivitele-
zése. Hőkamerás épület és gé-
pészeti berendezések vizsgálata: 
hőveszteségek, hőhidak és pe-
nészedési okok  fetárása, fűtési, 
hűtési rendszerek rejtett hibáinak, 
szivárgásának és elektromos be-
rendezések hibáinak feltárása. 
Érd.: 06-70/200-4568 /20/5/
Régi cserepes tetők kúpke-
nése. Tel.: 06-30/302-7008 
/8/7/

Palatetők bontás nélküli felújítása, 
bitumenes zsindellyel, lemezte-
tők készítése. Ingyenes áraján-
lat! www.palatetojetfelujitjuk.hu 
0670/9488-087

Költöztetés, bútorszállítás, árufu-
varozás (Hatvan). Tel.: 06-30/239-
5433 /8/6/
Családi házak építését, felújítását, 
bontást, tetők ácsolását, falazást, 
vakolást, betonozást, burkolást, 
hőszigetelést, mezőgazdasági 
épületek felújítását, festést, mázo-
lást, mindennemű kőműves mun-
kát vállalok számlaképesen. Érd.: 
06-20/249-4793 /4/1/
Festést, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, kőműves felújítást, homlok-
zatszigetelést, festést, gipszkar-
tonszerelést, laminált parkettázást, 
lépcsőházak festését vállalom. 
Érd.: 06-20/330-4597 /4/1/
Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, 
hétvégén is, garanciával. Telefon-
szám: 06-70/233-0673. /16/12/
Tetőjavítást, új tetők készítését, 
lapostetők szigetelését, kémé-
nyek javítását, faházak készítését, 
családi házak építését vállaljuk. 
Érd.: 06-70/305-7697 /4/1/

Kőműves ácsmester vállal kő-
műves, gipszkarton szerelést, 
festést, mázolást, parkettázást, 
burkolást, ajtó-ablak cserét, hom-
lokzatszigetelést, tető készítését, 
teljeskörű lakás felújítást, családi 
házak építését, kivitelezését. Ér-
deklődni a következő telefonszá-
mon lehet: 06-30/8899-673 /4/1/
Tetőszerkezet építést, újjáépítést, 
ács munkát vállalunk! SHM-Bau 
Kft. 06-30/448-5708 /20/12/
Tetőkészítés, tetőfelújítás, 
kocsibeálló, féleresz készíté-
se, tetőfedés. Telefonszám: 
06-30/302-7008 /8/7/
Lapostető, palatető szigetelése 
korszerű anyagokkal, garanciával, 
referenciákkal. Csatornázás. Tele-
fonszám: 06/20/9491-867 /6/3/
PALATETŐ bontásnélküli felújí-
tása színes, mintás, bitumenes 
zsindellyel. Ingyenes árajánlatké-
szítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavi-
tas.hu /4/4/
Kúttisztítást, kútmélyítést, kút-
fertőtlenítést, kútásást és fakivá-
gást vállalok. Pl.: fenyő/dió. 06-
30/951-0378 /6/3/
Tetőfedő bádogos tetőjavítást, 
lindab lemez felrakását, csere-
pezést, lécezést, szegélyezést, 
szigetelést anyagbeszerzéssel 
együtt vállal. Tel:06-30/4691-855
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: 06-70/420-1461 /4/1/
Régi, cserepes tetők kúp-ke-
nése. Tel.: 06-30/302-7008 
/12/1/
Hálózati vízvezeték szerelése, 
szennyvíz bekötései, belső vízve-
zeték szerelései. Tel.: 06-20/249-
4793 /3/1/

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS
bontás nélkül!

CSŐKAMERÁZÁS
Fülöp Róbert

06-70/363-5887, 06-20/942-9601
Hétvégén is hívható!

Személyi kölcsön akció! THM 
7,28%-tól! Díjmentes ügyintézés, 
kezdeti ktg. nincs. Szabadon fel-
használható, ingatlan, autóvásárlás, 
adóságrendezés, önerő kiváltása 
stb. Juhász Ágnes Tel.:06-30/207-
9349

J

Gallyaprítást elszállítással is vál-
lalok. Tel.: 06-70/332-8385 /12/1/
Bontási munkát, lomtalanítást, 
betonozást, festést, glettelést, va-
kolat javítást vállalunk. 06-20/350-
7185 /3/2/
Villanyszerelést vállalok! 
Családi házak teljeskörű villany-
szerelését, régi hálózat átveze-
tékelését, felújítását, bővítését, 
valamint új villamos rendszer 
kiépítését. Tel.: 06-30/526-4786 
/3/3/ 
Veszélyes, magas fák kivágását 
vállalom hétvégén is, számlaké-
pesen. 06-20/214-4398, www.
fakivagasviktor.hu /4/1/
Aszfaltozást, zúzalékolást válla-
lok, utak, járdák, autóbeállók stb. 
Tel.:06-70/397-5148 /2/1/
Új tetők készítése, régiek 
felújítása, terasztetők, kocsi-
beállók, kerítések készítése. 
Tel.: 06-30/302-7008 /12/1/

KŐMŰVES csapatommal vál-
laljuk családi házak felújítását. 
Tetőjavítás, festés, vakolás, fa-
lazás, teljes átalakítás. ajtó-ab-
lakcsere, szigetelés. Kertépítés, 
térkövezés, kézi ásás, bontás, 
vízvezetékszerelés, villanyszerel-
vényezés. Stb. 0670/626-84-47.

Munkatársakat keresünk
Amit kínálunk:

Akit keresünk:

c

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
TELJES MOSÁSSAL IS.

Háztól - házig, szállítással együtt.
Padlószőnyeg, kárpit tisztítás.
Hétvégén is! Grát Erika 

Tel.: 06-30/205-8786,  06-70/220-3543
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ÜDÜLÉS
TÁRSKERESÉS

54 éves, elvált, 2 gyermeket (6 és 
14 éves) nevelő férfi  korban hozzá-
illő társat keres tanyára. Tel.: 06-
70/619-4813 /3/3/

INGATLAN

BÉRLET
Eger belvárosában 93 nm-es iroda 
zárható parkolóval tartósan kiadó. 
Érd.: 06-20/947-4992 /3/3/
Újhatvanban berendezett szobák 
hosszú tárva férfi aknak kiadók. Igé-
nyesebb és szerényebb kivitelben. 
Tel.: 06-20/384-3906 /3/3/
Jászberényben a Pesti utcában, 
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. 
Tel.: 06-70/316-2463 /3/2/
Újhatvanban 1 szobás, külön be-
járatú lakrész 1-2 főre kiadó. Tel.: 
06-20/770-6129, hívás 19.00-20.00 
között /2/1/
Újhatvanban berendezett szoba, 
konyha, fürdő használattal 1 fő férfi -
nak kiadó. Berendezett udvari szoba 
szerényebb igényű 1 fő férfi nak ki-
adó. Tel.: 06-20/384-3906 /3/1/

ÁLLAT
Vágni való baromfi eladás 
ápr. 13-14-én. Ára: 400 Ft/
kg. Jászboldogháza. Tel.: 06-
20/9704-587 /4/3/
150 kg-os hízók eladók. Ár: 450 Ft/
kg. Tel.: 06-70/226-1242 /3/2/
Kiváló állományból való Tarka Mas-
ter és fehér hús hibrid előnevelt csir-
kék kaphatók Jászberény, Temető 
u. 26. T.:  06-30/236-5494 /3/2/
Hízó eladó 100-150 kg-ig Jászárok-
szálláson. Érd: 06-30/9746-384 /2/2/
Húsvétra bárányok és anyajuhok 
eladók Hatvanban. Érd.: 06-20/350-
5964 /3/1/

VEGYES

JÁRMŰ
Utánfutó 20 hónap műszakival 
eladó Jászberényben. Tel.: 06-
30/488-9712 /3/3/
Dacia Logan Pickup 40.000 km-rel 
eladó. Tel.: 06-30/9279-970 /3/2/
2001. novemberi Opel Astra Ca-
ravan 1. tulajtól eladó. Tel.: 06-
30/2625-729 /2/2/
Fortschritt E517 kombájn eladó. Ár: 
1,5 MFt. Tel.: 06-70/226-1242 /3/2/
Rába 15 + tartozék oxigén PB 
palack felszereléssel eladó. Tel.: 
06-30/535-1806
Eladó Simson S51, Simson Star, 
Yamaha 50 kp 4VA motorok, meg-
kímélt, szép állapotban, külön Sim-
son blokk, 125-ös Csepel blokk. 
Tel.: 06-30/427-9783
Eladó Mercedes Vito 108 2.2 cdi, 
3 személy+teher, 1999. 11. havi, 
szép állapot, új gumik, motorikusan 
kitűnő, 2021-ig műszaki. Irányár: 
890.000 Ft. Tel.: 06-30/427-9783

Régiség! Gyűjtő vásárol antik 
órákat, festményeket, porceláno-
kat, hangszereket, régi könyveket, 
órás és egyéb hagyatékot! Érd.: 
06-30/9128-335 /13/5/
Jászárokszállási telephelyről 
egész évben kapható konyhakész-
re vágott kemény tűzifa, ömlesztett 
m3-es kiszerelésben, csak kiszállí-
tással. (EUTR szám: AA5839768). 
Érd.: 06-20/359-0849 /50/12/
Eladó kerekes szemeteskuka, soros 
korcsolya, női kerékpár, biztonsági 
gyerekülés autóba, kerékpárra, bukó-
sisak, rozsdamentes mosogatótálca, 
gyerekkerékpár, Opel 13-14”-es le-
mezfelni gumival és 205/55/16-os téli 
gumik. Érd.: 06-70/247-0863 /50/36/
Eladó 2 db 6 m-es 20 cm átmérőjű 
kitermelt fenyőfa. Ár: megegyezés 
szerint. Érd.: 06-57/412-603 /3/2/
Jászberény környékére, tanyára 
idősebb házaspárt keresek ház kö-
rüli munkára, lakhatásért cserébe. 
Tel.: 06-70/619-4813 /3/3/
Pénzzé teheti papírrégiségeit! 
Jászsági vonatkozású régi köny-
vet, kéziratot, fényképet, képes-
lapot, levelet vásárol gyűjtő. Tel.: 
20/341-9106, visszahívom! E-mail: 
jaszregiseg@gmail.com
Eladó típusváltás miatt! 4 db 
acél felni ET-30-61438 14 colos, 
lyuk 65 átm., Apolló 175/70 R14 
90%-os nyári gumikkal. Tel.: 06-
30/263-7396
Tritikálé Atkáron eladó 6.000 Ft/
q. Érd.: 06-20256-2684 /3/3/

Hatvanban kertes iker családi ház 
cirkófűtéssel, melléképülettel, gará-
zsokkal eladó. Érdeklődni lehet: 06-
70/530-2489, 06-37/340-611 /4/1/
Jászberényben, Sármány utcában, 
eltolt szintes, 4 szobás ház, nagy 
telekkel eladó. Tel.: 06-30/872-
0503 /3/2/
Nagykátán, az István király úton, 
1066 m2-es építési telek, teljes köz-
mű  a telek előtt, csatorna bekötve, 
eladó. Tel.: 06-30/9253-010 /6/2/
Csányban, Hatvani u. 6 szám alatt 
ház eladó. 06-30/350-7972
Gyümölcsös és Szőlő (0,5 ha) 
kunyhóval, locsoló rendszerrel, 
árammal, komoly szerszámokkal, 
jó állapotban eladó Jászberény-
ben, Neszűr 12. dűlőben. Tel.: 06-
30/3074-605 /3/1/
Horton, Fő út mellett 6 szobás csa-
ládi ház, hozzá épített vendéglővel 
eladó. Tel.: 06-70/254-5780 /3/1/
Jászberény, Kárpát u. 25. sz. alatti 
ház eladó. Érd.: Jászberény, Kárpát 
u. 24. sz. alatt szombat-vasárnap 
10-16 óráig. /6/1/
Mátra legszebb helyén, Parádóhu-
tán 30 m2 hétvégi ház 200 nöl telken 
-patak van- eladó, csendes hely. 
Tel.: 06-70/360-9922 /3/1/
Hatvanban 1 szobás lakást keresek. 
Tel.: 06-30/420-7316
Csányon, belterületen most még 
reális áron vásárolhat! 1,9 ha föld, 
rajta: 2 ház, csarnok, raktárak. Tel.: 
06-30/9915-046
Bővítésre alkalmas 46 m2 szoba-
konyha-fürdő és egyéb helyiségek-
kel, 687 m2 telken eladó, lakható 
állapotban. Nagyobb értékű lakás-
ba beszámítható. Tel.: 06-20/9929-
940
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Dunnát, párnát, régi használt tollat 
veszek, hívásra házhoz megyek! 
Érd.:06-30/941-2354

Tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva! 06/70-240-13-31

Honda fűnyíró traktor, 50 db-os 
keltető gép, 100 kg-os piaci mérleg 
eladó. Tel.: 06-30/9279-970 /3/2/
Eladó Textima tűtovábbítós ipari 
varrógép /barna/ és Romitex típusú 
5 szálas fedőzőgép, mely díszfedő-
zésre is alkalmas /újszerű állapot-
ban/. Tel.: 06-30/9-253-010 /6/2/
Régi motorokat, motoralkatrészt, 
légpuskát, diafi lmeket, motoros 
könyveket, műhely felszerelést 
vásárolnék. 06-20/445-7035
Eladó házi gyártmányú abrikter 
vastagoló 55.000 Ft. Gyökeres 
magnóliafák 2.500 Ft/db. Tel.: 06-
70/294-0163 /2/1/
Fenyőfa csemeték (ezüst-, luc), 
diófa csemete (nagyszemű) és 
őszibarackfa eladó. Tel.: 06-
70/608-3715 /2/1/
KERESEK megvételre lakatos, 
bádogos gépeket, élhajlítót, fú-
rógépet, gépsatut, üllőt, CO he-
gesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, kis gé-
peket. 0670/624-5475 /4/1/
Rendfelszedő (Hamszter) jó álla-
potban eladó. Tel.: 06-30/9331-
714 /2/1/
Krizantém palánta megrendelhető, 
Kremiszt, Bella, Eleonóra, ára: 27 
Ft/db. Tel.: 06-30/505-1204 /3/1/
Eladó 4 db alufelni ET38,6J× 14Hz 
14 colos lyuk 65 mm átm., 40%-os 
Barum gumival 185/70 R14. Tel.: 
06-30/263-7396
Lucernamag, 1. osztályú eladó. 
Tel.: 06-20/313-2429, 06-20/481-
2714 /3/1/
Vásárolok hagyatéki bútorokat, 
gyalupadot, ablakspalettát, nagy 
asztalokat, dunnapárnát. Tel: 06-
30/317-0726 /9/1/
Könnyű damilos fűnyíró, Siemens 
elöltöltős mosógép, eletromos sütő-
gáz főző egyben, kedvező áron el-
adó. Tel.: 06-70/360-9922 /3/1/
Építőanyag kereskedés kínál el-
adásra zsaluköveket, dekorná-
dat, borsodi diószenet. Tel.: 06-
20/350-5964 /3/1/

Veszek traktort: Hoffer, TZ4K, MT8, 
Tomo Vinkovic, Yanmar érdekel, akár 
hibásan. Érte megyek. 30/547-6215
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Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, 
egy hét svédasztalos reggeli-
vel menüválasztásos vacsorával 
25.200 Ft. Tel.:06-70/313-5501, 
hajduszoboszloszallasok.hu
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LIGNIT korlátlanul
kapható!

Ficzek Tüzép
Jászárokszállás!
06-70/702-5262

ÚJ! Dugulás elhárítás,
csőtörések felderítése kame-
rával, műszeres beméréssel.
Vízvezeték szerelés, javítás. 
Útátfúrás. Hétvégén is!

Kazsimér Zsolt. 06-30/205-8786

Olimpia 2 gáztűzhely, 3 égős, pa-
lackos eladó Jászberényben. Tel.: 
06-70/537-5619, 06-57/657-288
RÉGI motorokat keresek! Sim-
son, Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-
20/572-5142 /4/1/
IH Cikló vetőgép műtrágyaszó-
rós, kukorica és napraforgó dob-
bal, kettő szivattyúval, nagyon 
sok alkatrésszel eladó vagy bár-
mire cserélhető! Irányár: 350.000 
Ft. Érd.: 06-30/9652-581 /3/1/

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

A képek csak illusztrációk

Pizzaro barna franciaágy Anikó konyha

79.900 Ft

94.800 Ft

69.900 Ft

RÖNKBÚTOROK
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN 74.800 Ft

Dorina calvados étkező Endúró szürke kanapé

109.900 Ft 109.900 Ft

99.900 Ft 99.900 Ft 9.900 Ft/pár64.900
Ft

Panama Sarok Akciós éjjelik
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E-mail: bubihusi99@gmail.com Húsvéti aKció-vásár

Panorámás, 
déli fekvésű 

építési telkek 
eladók 

Hatvanban 
a peresi út 

mellett.
Tel.: 06-70/258-4110

A Dometic cégcsoport magyaror-
szági tagja, a Dometic Zrt., illetve 
jogelőd vállalatai több, mint 50 év 
óta foglalkoznak abszorpciós hűtő-
szekrények gyártásával. Az elsősor-
ban szállodai igényeket kielégítő abszorpciós készülékek mellett az 
elmúlt években a vállalat elkezdte a kompresszoros hűtőkészülékek 
gyártását is, amelyek a szabadidő kellemes eltöltését biztosító la-
kókocsikba és lakóautókba vannak beépítve. Céljaink között szere-
pel a termékfejlesztés felgyorsítása, a kompresszoros hűtőkészülé-
kek fejlesztésében való vezető szerep megszerzése a cégcsoporton 
belül és az autóipari beszállítói minősítés (TS16949) megszerzése.

Várjuk az Ön jelentkezését

munkakörbe.
Elvárások:  
    • érvényes targoncavezetői engedély  
   és OKJ-s bizonyítvány
    • raktárkezelői ismeretek
    • felhasználói szintű számítógépes ismeretetek
    • raktárkezelésben szerzett tapasztalat
    • minimum iskolai végzettség: szakmunkás bizonyítvány

Amit kínálunk:
    • modern, új munkakörnyezet
    • hosszútávú munkalehetőség
    • alapbér + béren kívüli juttatások

Munkavégzés helye: Jászberény, Necső Telep 1.

Kapcsolattartó: Horváth Zsuzsanna  
E-mail: zsuzsanna.horvath@dometic.com

Cím: 5100 Jászberény, Necső telep 1.
Tel.: 06-57-506-324

Targoncavezető

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, szíves-
kedjen fényképes, magyar nyelvű önéletrajzát és fizetési
igényét tartalmazó motivációs levelét az alábbi elérhe-
tőségek egyikére elküldeni:

NGS-Union Kft. 

hegesztő és 

szerkezetlAkAtos 
valamint cnc lemezhAJlító

munkatársakat keres, 
egy műszakos munkarendbe, 

jászberényi telephelyre.
Tel.: 36-70/291-29-58 

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.

ill. a készlet erejéig tart.az akció 2019. ápr. 4 - 20-ig, 

www.magromeat.hu

FIGYELEM HAGYOMÁNYOS ELJÁRÁSSAL KŐFÜSTÖLŐBEN 
BÜKKFÁVAL FÜSTÖLT: KÖTÖZÖTT SONKA, DARABOLT SONKA, 

PARASZT-SONKA-LAPOCKA, FÜSTÖLT TARJA, FÜSTÖLT LAPOCKA,
 FÜSTÖLT PULYKAMELL, FÜSTÖLT PULYKACOMB SONKA KAPHATÓ!

FIGYELEM ÚJDONSÁG! FÜSTÖLT LIBA-KACSA COMB 
3000 Ft/kg helyett csak 1598 Ft/kg

SERTÉS VELŐ (fagyasztott) 
1200 Ft/kg helyett csak 598 Ft/kg

FŐTT-FÜSTÖLT TARJA 
2400 Ft/kg helyett csak 1498 Ft/kg

FŐTT-FÜSTÖLT COMB 
2200 Ft/kg helyett csak 1498 Ft/kg

HÁZI SONKÁS FELVÁGOTT
2000 Ft/kg helyett csak 1398 Ft/kg

HÁZI LÖNCS FELVÁGOTT
1800 Ft/kg helyett csak 1198 Ft/kg

CSIRKE PECSENYECOMB
498 Ft/kg helyett csak 388 Ft/kg

CSIRKEMÁJ
698 Ft/kg helyett csak 498 Ft/kg

SERTÉS DARÁLTHÚS (frissen darálva)
1180 Ft/kg helyett csak 878 Ft/kg

PULYKAMELL FILÉ
1880 Ft/kg helyett csak 1580 Ft/kg

HÍZOTT KACSANYAK
500 Ft/kg helyett csak 298 Ft/kg

FIGYELEM ÚJDONSÁG! KOLBÁSSZAL TÖLTÖTT GRILLKARAJ
2000 Ft/kg helyett csak 1478 Ft/kg

HÍZOTT KACSASZÁRNYTŐ
700 Ft/kg helyett csak 448 Ft/kg

TYÚKAPRÓLÉK
780 Ft/kg helyett csak 498 Ft/kg

PULYKA ALSÓ COMBFILÉ
1200 Ft/kg helyett csak 988 Ft/kg

CSIRKEMELL (csontos)
1280 Ft/kg helyett csak 988 Ft/kg

FIGYELEM PULYKAHÚS AKCIÓ! PULYKASZÁRNY, 
PULYKA ALSÓ COMB

KOCSONYÁNAK VALÓ SERTÉSKÖRÖM, 
CSÜLÖK, FÜL, FAROK, BŐRKE KAPHATÓ!

CSIRKESZÁRNY
548 Ft/kg helyett csak 388 Ft/kg

CSIRKEFAR-HÁT
240 Ft/kg helyett csak 148 Ft/kg

KOLBÁSZHÚSSAL TÖLTÖTT 
DAGADÓ-SZŰZPECSENYE KAPHATÓ!

FIGYELEM ÚJDONSÁG! RENDELHETŐ BŐRÖS CSÁSZÁR-
SZALONNA KOLBÁSSZAL TÖLTVE, ÜNNEPI ASZTALRA!

FINOM HÁZI TEPERTŐ KAPHATÓ!

1280 Ft/kg helyett csak 998 Ft/kg
10 kg fölött csak 898 Ft/kg

HÁZI MÁJAS HURKA 
1200 Ft/kg helyett csak 798 Ft/kg

FINOM FOKHAGYMÁS ERDÉLYI SZALONNA 
2200 Ft/kg helyett csak 1498 Ft/kg

SERTÉS-
LAPOCKA 

698 Ft/kg csak 498 Ft/kg

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.

Szépkártya elfogadó hely


