
sz-sz-b megye nyíregyháza 2017. február 3., XXIII/5.CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

Lukács Ablak Kft
• Minőségi műanyag és fa nyílászárók.
• Redőny, reluxa, szalagfüggöny.
• Roletták, harmonikaajtók
• Párkányok, króm- és rézküszöbök.
• Beltéri ajtók

Bemutatóterem: 
Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650

36918

I N G Y E N E S 
HALLÁSMÉRÉS!

Az akció megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Minőségi fülmögötti és „rejtett”• 
hallójárati digitális hallókészülékek
Ingyenes próbahordás• 
Elemek és tartozékok• 
Fülillesztékek és • 
uszodai füldugók
Kamatmentes részlet� zetési • 
lehetőség

ELEMVÁSÁRLÁSI AKCIÓ!
30 db vásárlás után 1.530.- Ft megtakarítás

Örökösföld Rendelőintézet
Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. (a házi orvosi rendelőben)

 � 42/450-007, 30/418-1817       H-Ear Kft.,

13 900 Ft
10 900 Ft

17 500 Ft

Garanciális feltételekhez kapcsolódó információ szaküzletünkben! Akció időtartama: 2017. február 3–28-ig

Vica Divat Kft  |  Debreceni út 62.
Telefon: 06-70/389 1168, 06 42/460 312.

Várjuk szeretettel Hétfőtől péntekig 9.-től 18.-ig szombaton 9-13-ig

SÖTÉTÍTŐK, KIEGÉSZÍTŐK

OUTLET ÁRON!
S Z É L E S  V Á L A S Z T É K B A N

Az Ön egyedi elképzeléseit is megvalósítjuk.ló íítjjj kkkkkk

Függönyök már 1450.-Ft/m-től, 
sötétítők 1800.-Ft/m-től
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Pároknak, pár� at, 
páratlan áron!

Nyíregyháza, Pazonyi út és Nád u. sarok, a MOL kúttal szemben. Telefon: 06 70 384 0701
Nyíregyháza, Kállói út 12/c, Damjanich lakópark 

(Gépkocsival a Mikszáth Kálmán út felől) Telefon: 06 70 635 2914
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FRANCIA

KEDVEZMÉNNYEL

MATRAC EGYÜTT

25%
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� 20/9818-767

További kedvezmények mennyiségtől függően, akár 
kiszállítással is. Kérjen kedvezményt az alábbi kútjainkon is!

ábbi k d é k i é ől fü ő káT ábbi k d é k i é ől fü ő ká

GARANTÁLT MINŐSÉG 
A LEGJOBB ÁRAKON!

Új nyitva tartás: 5.30-tól 21.30-ig A HÉT MINDEN NAPJÁN!

A megye legolcsóbb benzinkútja!

Polgári út 1.  
� 42/520-160

MINDENÁRON A LEGJOBB ÁRON!

Mátészalka, Meggyesi út• 
Mátészalka, Jármi út• 
Nyírbátor, Szentvér út• 
Vásárosnamény, Ilki út• 
Porcsalma, Szabadság tér• 
Fehérgyarmat, Mártírok út• 

GÁZOLAJ: 355 Ft/liter*

Kärcher benzinkút 
már Tiszavasváriban is!

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

2017. február 3-ai ár:

Ford típusú gépjárművek 
olajcsereszervize és 

garanciaidőn túli 
teljes szervizelése. 

Márkafüggetlen 
autószerviz 

és Ford Partner 
Club tag.

FFo drd ttíípusú gépjárművek

Ford típusú autók

és új alkatrészek
bontása, bontott

gforgalmazása!f l á !

j

árkafkkafüüggetltetle

Rudi és Pataki Kft.
Nyíregyháza, Tünde u. 18/a

Bontó: 70/32-11-693 
 Szerviz: 70/32-77-773

Keressen minket a Facebookon is 
és weboldalunkon: www.rpautogaz.hu

Feladatok:
Nemzetközi és belföldi közúti fuvarok szervezése • 
és lebonyolítása, koordinálása.
Fuvarfeladatokhoz kapcsolódó valamennyi adminisztrációs • 
feladat precíz elvégzése.
Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel.• 
Ügyfélkör bővítése, új partneri kapcsolatok kialakítása.• 
Ajánlatok elkészítése, összeállítása.• 

Elvárások:
Magabiztos, tárgyalási szintű angol, vagy német nyelvtudás;• 
Aktív felhasználói szintű számítógépes ismeretek;• 
Dinamikus, önállóan dolgozni tudó higgadt személyiség;• 
kiváló kommunikációs készség;• 
Kiváló szervező és problémamegoldó képesség, logikus • 
gondolkodás;
Pontos, megbízható munkavégzés, lojális magatartás.• 

Előnyt jelent:
Fuvarozási és/vagy szállítmányozási területen szerzett • 
tapasztalat;
Értékesítési tapasztalat;• 
További idegen nyelvek tárgyalási szintű ismerete;• 
Felsőfokú és/vagy szakirányú végzettség.• 

Amit kínálunk:
Kihívásokat jelentő, változatos munkakör• 
Stabil vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség• 
Szakmai fejlődési lehetőség• 
Versenyképes, motiváló jövedelem• 

Elérhetőség:
Tel: 06 49/887418• 
Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:• 
Irenke.jarcsicsne@reveszgroup.com• 

A Révész Trans Kft 
tiszaújvárosi irodájába 

munkatársat keres

FUVARSZERVEZŐ, ÜZLETKÖTŐ 
munkakörbe.

ALWAYS ON THE RIGHT WAY

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

Nyíregyháza, Lujza u. 22.
42/450-865, 30/349-4880

Nemzetközi háttérrel rendelkező, egészségügyi kereskedelmi és 
szolgáltató cég országos hálózatába

munkatársat keres,

AUDIOLÓGUS
munkakörbe

Az új munkatárs feladata:
• isázodnogsállaH feladatok elvégzése
• Az üzletmenet zökkenőmentes biztosítása
• Egyéni megoldások ajánlása
• A készülékek személyre szabása
• Adminisztráció vezetése

Ha rád igaz, hogy:
• úkofpézöK egészségügyi végzettséggel rendelkezel

(audiológiai végzettség előny),
• Hasonló területen szerzett tapasztalattal bírsz,
• Kiválóan tudsz és szeretsz is emberekkel kommunikálni,
• Nagyfokú empátiával rendelkezel,
• Kiskereskedelmi, értékesítési tapasztalattal bírsz,
akkor jelentkezz Hozzánk!

Amit ajánlunk:
• libatS háttér
• Folyamatos továbbképzések
• Hosszú távú munkalehetőség
• Fiatalos, csapat
• Versenyképes juttatási csomag

A szakmai önéletrajzokat a pannon.hrm@pannonhallas.hu
címre várjuk.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb 
fi ókhálózattal rendelkező pénzintézete

A 2017-es évben is 
magas színvonalú és teljes körű 

szolgáltatásainkkal állunk 
meglévő és leendő Partnereink 

rendelkezésére 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

75 pontján!
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Folyamatosan
bővülő cégünkhöz 

nemzetközi
gépkocsivezető

kollégákat
keresünk

siló, és vegyi
tartányos

nemzetközi
fuvarozásra.

Elvárások:
Minimum egy év nemzetközi vezetési •	
gyakorlat. 
GKI digitális tachográf kártya megléte.•	
Tartányos ADR bizonyítvány megléte •	
előny,	de	nem	feltétel	(tanulmányi	
szerződés	keretén	belül	a	cég	támo-
gatja a megszerzését)

Amit kínálunk:
Kiemelkedő	bérezés	•	
Pontos	fizetés,	biztos	cégháttér•	
Hosszútávú,	megbízható	munkalehe-•	
tőség
Fiatal,	jól	felszerelt	járműpark,	teljes	•	
körű	szervizháttér
Telephelyi	indulás,	telephelyi	érkezés•	
Folyamatos,	max.	2	hetes	járattúrák•	
Vezetési	és	pihenőidők	teljes	mérték-•	
ben	tarthatók.	Nyugat	Európai	fuva-
rok,	de	nincs	angol	munka.

Jelentkezést az  
allas@reveszgroup.com 

e-mail címre várjuk.
Érdeklődés:  

a 06-49/887-410

DIESEL SZERVIZ
INJEKTOR BEVIZSGÁLÁS – JAVÍTÁS

VILÁGSZÍNVONALÚ ÚJ VIZSGÁLÓPADDAL
Tehergépjármű, haszongépjármű, 

mezőgazdasági és építőipari 
munkagép adagolók, befecskendezők, 

elektromos vezérlésű injektorok javítása

Vállaljuk diesel motorok javítását, felújítását, 
ki-be szereléssel, anyagellátással, komplett 

gépi munkával, teljeskörű garancia vállalással.

Bővebb információ: www.nehezgep.hu
Nyírség Nehézgép 93’ Bt.

Nyíregyháza, Bokréta u. 23. Tel.: 06-42/462-388, 06-42/314-916, 
30/9251-564, 30/236-5758, E-mail: szerviz@nehezgep.hu, www.nehezgep.hu

JÓL KÉPZETT SZAKEMBEREINKKEL VÁRJUK 
TISZTELT ÜGYFELEINK MEGRENDELÉSÉT!

Nyíregyháza 
belváros 

központjában 
frekventált helyen 
utcafronti 50 m2-es 

üzlethelyiség.

K I A D Ó 
vagy 

E L A D Ó

Érdeklődni: 
06 30/319-6153

Zárt parkoló, zuhanyzós, laptévés szobák, 
wifi  elérhetőség, szolid árak.

Nyíregyházán a Jocó Panzió 
a Hunyadi u. 49.sz alatt várja 

kedves vendégeit!

Érdeklődni: 42/ 411-297, 0630/ 367-28-98
E-mail:jocopanzio1@freemail.hu

www.jocopanzio.hu

Étterem és Pizzéria
Fóka fagyizó 

Hordó Borozó
Ajándék

Gyors kiszolgálás, 
finom ízek!
06 47 352-434
06 70 262-4744

Tokaj, Bajcsy Zs. u. 23.
www.golyaetterem.hu 

KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

2,5 tonnáig, országosan, rakodókkal is. 
Szakszerűen, kedvező áron: 100 Ft/km

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. Tel.: 42/504-642, 
Fax: 42/504-644    E-mail: tuzmegelozes@tuzmegelozes.hu

TŰZMEGELŐZÉS KFT.
w w w . t u z m e g e l o z e s . h u

Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000714/2014

OKJ-s képzéseink:

� Targoncavezető (E-000714/2014/A002) 
� Emelőgép-kezelő (E-000714/2014/A001) 
� Tűzvédelmi főelőadó  (E-000714/2014/A006) - hamarosan indul
� Tűzvédelmi előadó (E-000714/2014/A003)  - hamarosan indul
� Munkavédelmi technikus (E-000714/2014/A004) - hamarosan indul
� Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő (E-000714/2014/A005)

Egyéb képzéseink tanúsítvánnyal:
� Munkahelyi elsősegélynyújtó 
� Teherkötöző �  Kisgépkezelő 

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ 2017. FEBRUÁR 6–7.
A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA IDŐPONTJA: 2017. FEBRUÁR 23.

Z s a l u Z á s b a n , 
vaskötöZésben

jártas szakembereket keresünk
dunaújvárosi betonelemgyártó üzembe. Szállás 

megoldható. Kiemelt bérezés, heti fizetés.
Érd.: hétköznap 9-16 óráig,

06-70/426-8802 39
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Továbbra isább i

A TELJES TÉLI KOLLEKCIÓRA!

KEDVEZMÉNY!
Továbbra isTTovábbra isT ábbra isTT

KEDVEZMÉK20-50%

TOP MODELL CIPŐÜZLET
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 4–6.
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A kedvezményes 
vásárlás mellé 
egy 

2000 Ft 
értékű 
utalványt 
adunk!

Nyíregyháza, Kossuth utca 46.  H–CS: 10 .00-18.00, P: 10 .00-19.00, Szo.: 9 .00-14.00 
www.borhalo.com/nyiregyhaza     nyiregyhaza@borhalo.com     � 20/222-5454

Februári készletkisöprés!
Óriási kedvezmények amíg a készlet tart!

Font Cserszegi fűszeres 2015 0,75 l
Radics Cserszegi Fűszeres 2015 0,75 l
Font Kékfrankos Rozé 2016 0,75 l
Ludányi Rozé 2015 0,75 l

Szöllősi Rozé 2015 0,75 l
Várszegi Rozé 2015 0,75 l
Belward Zölveltelini 2015 0,75 l
Vincellér Kékfrankos Rozé 2015 0,75 l799 Ft/db

799 Ft/db
599 Ft/db
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Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
A SZEMÜVEG NEM LUXUS

Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 

Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.
www.olcsoszemuveg.hu • www.valsagdiszkont.hu

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is le-
het jó minőségű és időtálló. Az immá-
ron 8 éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdisz-
kontot üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont 
az utóbbi években egyre népszerűbb 
lett a tehetősebb vásárlók körében is. 
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szem-
üvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-
villogó világítást, a nemes bútorzatot 
fi zeti meg, hanem a leggazdaságosabb 
módon előállított, szép és tartós szem-
üvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, 
a szemüvegdiszkont nevét törvényi vé-
delem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétí-
tett, fényre sötétedő, bifokális, vékonyí-
tott, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló 

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, ke-
rettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De 
egy fényre sötétedő lencsével készülő, 
csúcskategóriás multifokális szemüveg 
is megfi zethető. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki tö-
redék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüvegipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

Nyíregyháza
Megjelenik: Nyíregyháza és 

vonzáskörzeteiben.
Lapzárta: szerda 16.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.
Ügyvezető igazgató: Fodor István
Felelős vezető: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6. I. emelet.

Tel.: 42/501-510 , 06-20/417-2373
E-mail: 

szabolcsinfo@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv: Russmedia Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
www.russmedia.hu

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: Szuperinfó-Média Kft.
Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/5.
Eng. szám: 163/1358/2/2011

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket 
tartalmaz, melyek valódiságát a 

szerkesztőség nem vizsgálja, 
tartalmáért felelősséget nem vállal.

A kiadó előzetes engedélye nélkül 
a lapban megjelent hirdetéseket 

felhasználni tilos!
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések 
tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan ténye-
ket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen 
felül a Kiadó nem tehető felelőssé, és nem vállal felelősséget 
semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, 
elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat 
kiesésből származó olyan károkért, ame-
lyek a sajtótermékben megjelent hirde-
tésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, 
függetlenül attól, hogy az ilyen károk 
szerződéssel, hanyagsággal, polgári 
peres eljárással, jogszabályokkal vagy 
egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Stella Rose Étterem  – Nyíregyháza, Lujza u. 13/B – www.stellarose.hu
E-mail: info@stellarose.hu – Telefon: 06-42/460-060

Az esküvői helyszín

A Stella Rose étterem a hétközna-
pokat ünneppé, az ünnepeket fe-
lejthetetlen élménnyé varázsolja. 

Ízlésesen berendezett rendezvénytermünk-
ben 50-200 főig várjuk az ifjú párt és a 
násznépet.

A rendezvényterem 
egyedi technikával 
épült, egy légterű, osz-
lopok nem bontják meg 
a teret. Ez a kialakítás és 
a sok-sok ablak tágas és 
meleg hatást kölcsönöz 
az épületnek. Berende-
zését a letisztult formák 
jellemzik, színében me-
diterrán jellegű.

Az étterem mellett teraszt és kerthelyisé-
get létesítettünk. A terasz északi fekvésű, így 

a nyári hónapokban is árnyékos, kellemesen 
hűs. Elrendezéséből adódóan ideális helyi 
szertartások megtartására is.

Kerthelyiségünk parkosított, kerti ta-
vacskával és rózsakerttel egyedi hangulatot 

áraszt. 
Az emeleten panzió 

működik, ahol az ifjú 
pár részére szobát bizto-
sítunk. További szobáink 
a vendégek számára is 
igénybe vehetőek. Min-
den szoba légkondicio-
nált, külön fürdőszobával 
rendelkezik.

 A Stella Rose étte-
rem minden kívánságo-

tokat teljesíti, hogy nektek már csak a „bol-
dogító igen”-re kelljen gondolnotok!

műk
pár 
sítu
a vv
igégén
dden
nált
rend
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Nyílászárók:
ajtó , ablak forgalmazása

Tel: 42/ 460 988;  0630 231 0369; 0630 635 80 51

Bemutatóterem:
Nyíregyháza, Kállói út 18/A

REDŐNYAKCIÓ!
Műanyag redőny   • 

 5.000 Ft/m2-től
Alumínium redőny • 

  16.500 Ft/m2-től
Az akció 2016.01.27-02.28-áig érvényes!

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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Nyíregyháza, Ér u. 23. HAJNAL MAGÁNKLINIKA
Előjegyzés: 70/327-76-60 – Rendelés: Hétfőn 17.00–19.00

Dr. Borcsik László
�  stroke – agyérkatasztrófa-megelőzés
�  fejfájás �  szédülés �  gerincpanaszok

NEUROLÓGIAI
M A G Á N R E N D E L É S

Az IBIDEN Hungary Kft. japán multinacionális vállalat, mely 

2004-ben Dunavarsányban alakult. Autóipari beszállítóként 

dízel motorok kipufogórendszeréhez gyárt kerámia alapú 

szűrőket. A vállalat folyamatos működéséhez az alábbi munka-

körbe keresünk kollégát:

OPERÁTOR és
KARBANTARTÓ

TECHNIKUS
Olyan jelentkezők érdeklődését várjuk, akik számára nem jelent problé

mát a dunavarsányi munkahely, vállalják a megszakítás nélküli munka

rendben történő foglalkoztatást, határozott idejű munkaszerződés 

megkötésével. Az  Ibiden minden munkavállalója részére versenyképes 

fizetést és természetbeni juttatást biztosít. Vállalatunk teljes munkaidő

ben foglakoztatja munkavállalóit megszakítás nélküli munkarendben. 

A  munkaidőbeosztás az alábbiak szerint alakul: 3  nap munkavégzést 

(napi 12 óra) 3 nap pihenőnap követ. Az egyes pihenőnapok után a 

műszak beosztás váltakozik nappali (6:00 – 18:00), illetve éjszakai (18:00 

– 6:00) műszakra. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdek lő dé sét, és 

úgy érzi, hogy megfelelő csapattag válna Önből cégünknél, kérjük jöjjön 

el hozzánk, hogy személyesen is bemutathassuk Önnek vállalatunkat.

Szállás: Azok részére, akik 120 kmnél távolabb laknak, ingyenes 

munkás szállót biztosítunk Dunavarsánytól 20 kmre, ahonnan céges autó

busz szállítja munkavállalóinkat a vállalathoz.

Megkérjük a jelentkezőket, hogy a felvételi tesztírásra személyes  

iratokat és fényképes önéletrajzot hozzanak magukkal. (A teszt-

íráshoz előzetes bejelentkezés, regisztráció nem szükséges.)

Állásinterjú és tesztírás:

2017. február 10., 13.30 – Nyíregyháza, 
Váci Mihály Kulturális Központ – Szabadság tér 9.

Személyzeti ügyekben illetékes személy elérhetőségei 

hétköznap 8-16 óra között:

Bányai-Józsa Orsolya – HR munkatárs

Telefon: 0670/3710975

Pécsi-Kincses Regina – HR adminisztrátor

Telefon: 0670/3700954

Kaldenecker Anita – HR munkatárs

Telefon: 0670/4588505
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Havi nettó 200  ■
ezer forint feletti fize-
téssel legtöbben már 
elégedettek lennének. 

Februárban már az emelt 
munkabért kapják a mini-
málbéres munkavállalók. 
Ugyanakkor a szavazo.hu 
portál a témában futó fel-
mérése azt mutatja, hogy az 
emberek ma legalább nettó 
200 és 350 ezer forint mun-
kabért tartanak elfogadha-
tónak ahhoz, hogy kényel-
mesen tudjanak élni.

Forintra, fillérre
A 2017-ben életbe lépett 

jogszabályi változások értel-
mében a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkaválla-
lóknál az alapbér kötelező 
legkisebb összege havi bér 
esetén bruttó 127 ezer 500 
forint. Ez az esetleges ked-
vezmények nélkül nettó 84 
ezer 788 forint jövedelmet 
jelent. A legalább középfokú 
iskolai végzettséget, illetve 
középfokú szakképzettséget 
igénylő munkakörben fog-
lalkoztatott munkavállaló 
garantált bérminimuma ha-
vi bruttó 161 ezer forint. Ez 

ugyancsak a kedvezmények 
nélkül nettó 107 ezer 65 fo-
rint jövedelem. De vajon há-
nyan nélkülöznek napjaink-
ban is Magyarországon?

Súlyos nélkülözés
Az Európai Unió évről-

évre rendszeresen közzé-
tett egységes szegénységi és 
társadalmi kirekesztési fel-
mérése szerint tízből ketten 
súlyos anyagi nélkülözés-
ben, az emberek harmincöt 
százaléka nélkülözésben él. 
A Központi Statisztikai Hiva-
tal már nem közöl létmini-
mum számítást, ám a Policy 
Agenda elemzőintézet kuta-
tása szerint 2015-ben tízből 
négy magyar a létminimum 
alatt élt. Egy egyedül élő fel-
nőttnek 88 ezer, egy két fel-
nőttből és két gyermekből 

álló családnak 255 ezer fo-
rint kellett ahhoz, hogy ne 
nélkülözzön. Az intézet úgy 
véli, 2015-ben az egyedül élő 
felnőttek, valamint a két fel-
nőttből és két gyerekből álló 
családok több, mint negy-
ven százaléka élt a fentiek-
nél alacsonyabb összegből 
Magyarországon. Az átfogó 
felmérés publikált adataiból 
a fentiek mellett az is kide-
rül kiderül, hogy ellentétes 
folyamatokat láthattunk a 
magyarországi szegénység-
ben az elmúlt esztendőben: 
miközben a dolgozói sze-
génység újabb csúcsra ért 
(ma már csaknem minden 
tizedik dolgozó szegénynek 
számít Magyarországon), ad-
dig a mély-szegénység mér-
téke valamelyest csökkent 
az országban. HBN

X. Lápi Disznótoros 
Nagyecseden

2017. február 18. Nagyecsed, Vásártér
A rendezvény programja:
6.00 Gyülekező, fogópálinka elfogyasztása
6.30 Disznószúrás és feldolgozás
8.30 Reggeli: hagymás vér

10.00  Megnyitó
Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes
A rendezvényt megnyitja Kovács Lajos Nagyecsed Város polgármestere
Köszöntőt mond: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

 Kovács Sándor országgyűlési képviselő

 11.00 Toroskáposzta kóstoló
11.30 Hagyományőrző csoportok műsorai

13.00 MC HAWER és TEKKNŐ

13.30 Zsűrizendő ételek leadása
14.00 Lápi Betyárok tombola sorsolása
14.30 A X. Lápi Disznótoros Nagyecseden rendezvény díjátadója

Megélni, de mégis mennyiből?!
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Tanulj hiányszakmát, keress átlagon felül!
Hegesztő és CAD-CAM és  

CNC-progrAMozó tANfolyAMok  
iNDulNAk Hétvégi oktAtássAl. 

A képzés után állásajánlat és magas  
kereseti lehetőség várja a tanulókat!

A jelentkezéshez hívja a 06 20 274 5344-es 
számot, vagy írjon a jelentkezes@gransol.hu 

e-mail címre.

Nyíregyháza, Búza tér 3.
www.lensit.hu 
� 20/520-4030

Engedélyszám: 
E-000528/2014

GÉPKEZELŐI OKJ-S 
TANFOLYAMOK A LENSIT BT-NÉL!

TARGONCAVEZETŐI 
(E-000528/2014/A003, OKJ: 32 582 02) 

FÖLDMUNKA-, RAKODÓ ÉS 
SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐ 

(E-000528/2014/A005, OKJ: 32 582 02)

EMELŐGÉPKEZELŐ
(KIVÉVE TARGONCA) 
(E-000528/2014/A004, OKJ: 32 582 02)

Hamarosan indulnak, jelentkezzen mielőbb!FAIPARI KFT.

Nyíregyháza, Fábián Zoltán u. 18.
Tel: 42/595-509, Fax: 42/595-510
E-mail: k.sapiro-transz@chello.hu

Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30
www.sapirotransz.hu

Nyílászáró Galéria
Minőségi Nyílászárók,

egyedi bútorok 
gyártása, értékesítése

• Egyedi méret alapján
• Felméréstől beépítésig
•  Asztalosmunkák 

kivitelezése
•  Belsőépítészeti munkák 

kivitelezése
•  Egyedi bútorok tervezése, 

kivitelezése
•  Fűrészáru gyártás – 

értékesítés
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L a k á s e L a d á s

Mátészalkán Kossuth utcai, 73 
m2-es, 2 szoba+nappalis, össz-
komfortos tetőtéri lakás, bútorokkal 
együtt eladó. A bútorok kifejezetten 
a lakáshoz készültek. A közös költ-
ség: 5000 Ft. Irányár: 9 000 000 Ft. 
Érd.: 06-20/997-7532

Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 17. alat-
ti 120 m2-es lakás májusi költö-
zéssel ELADÓ nagy melléképület. 
30/313-6917

Nyírbátorban, Ifjuság úton 
62m2-es, 1+2 szobás 1 em. 
lakás eldó+garázs. I Ár: 11millió, 
06-30/308-7468

L a k á s k e r e s é s

Budapesti kisebb lakást vásárol-
nék készpénzért. Lehet felújítandó 
is. Tel: +36-70/949-0944

G a r á z s

a u t ó

autó, TEREPJÁRÓ AZONNA-
LI KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁSA 0 
Ft-tól 5 millió-ig. HÍVJON MOST! 
06-30/8812377

J á r M ű k e r e s é s

autóBONtóBa VÁSÁROLOK 
KELETI-NYUGATI AUTÓT 5-30 
Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁSSAL. 
+36-30/219-2182

r é G i s é G

dísztárgyakat, festményt, órát, 
könyvet, ezüstöt, porcelánt, hagya-
tékot műtárgybecsüs vásárol. 
06-30/342-1855

Fali tányérokat, porcelánokat, régi 
könyveket, festményeket, rézmo-
zsarat, egyéb régiséget veszek. Tel. 
06-70/608-9353.

1945 előtt megjelent könyveket, 
folyóiratokat, könyvhagyatékot, 
festményeket és régiségeket vásá-
rolok. Tel. 06-20/485-9251.

á L L a t

Némakacsát, vadkacsát, kakaso-
kat, selyembaromfit és postaga-
lambot vásárolok. Érd. 06-30/843-
3322.

tyúkvásár! Barna, jó tollazatú tojó-
tyúk 360 Ft/db, február 8-án 8-10 
óráig Mátészalka, Újfalusi tag (Ipa-
ri útból nyílik), 11-12 óráig Fehér-
gyarmat, Matolcsi úti ÁFÉSZ telep.

e G y é B  e L a d á s

körbála szalma Nyírcsászáriban 
eladó. 30/463-8440

s z O L G á L t a t á s t  k í N á L

Hitelügyintézés, személyi köl-
csönök nyugdíjasoknak, CSOK 
ügyintézése, ingatlanok adás-
vétele, összevont hitelek kivál-
tása. Tel. 06-30/289-6111

á L L á s

alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/334-
5262

A Városmajor és 
Újszőlő utca közötti 

garázssoron 
15 m2-es garázs eladó. 
Érd: 30/9252-960

Nyíregyháza, Hősök tere 4. 
A megyeháza mellett várják Tassy Tamás és munkatársai. 

Tel.:(42) 508-527  (42) 508-520
Puzzle balesetbiztosítás szolgáltatási csomagjai

Az UNIQA Biztosító mind a vállalkozások, mind pedig a magánszemélyek 
részére kiváló, széles körű szolgáltatásokkal áll rendelkezésére.

Baleseti szolgáltatások (Ft) Bázis Standard Optimum Gyermek

Baleseti haláleset 7500000 10000000 15000000 1000000

Balesetbôl eredô 31–100% közötti 
maradandó egészségkárosodás arányos térítéssel

10000000 20000000 30000000 10000000

Rehabilitációs tanácsadás és szolgáltatás 
(legalább 50%-ot elérô maradandó egészség -
károsodás esetén)

5000000 5000000 5000000 2000000

Balesetbôl eredô 10–30% közötti maradandó 
egészségkárosodás egyösszegû térítéssel 

150000 250000 500000 200000

Kullancs okozta bénulás 500000 1000000 2000000 2000000

Égési sérülés 500000 750000 1000000 250000

Csonttörés/súlyos csonttörés 15000/30000 25000/50000 50000/100000 20000/40000

Sürgősségi szállítás-mentés 1000000 1500000 2000000 2000000

Baleseti eredetû mûtéti térítés 500000 750000 1000000 100000

Baleseti eredetû kórházi napi térítés 5000 7500 10000 5000

Baleseti eredetû keresôképtelenség egyszeri 
térítéssel (28 nap után)

100000 150000 250000 –

Tanulási támogatás 
(28 nap kórházi tartózkodás után)

– – – 50000

Személyi felelősségbiztosítás 5000000 5000000 5000000 –*

A második évtôl kármentesség esetén 
egy havi díjvisszatérítés � � � �

 16,000.-Ft/év   24,000.-Ft/év  36,000.-Ft/év 8,000.-Ft/évÉves díj

Több biztosított esetén 10% kedvezmény az éves díjból. 
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HANUSCSÁK MIHÁLY:  +36-20/516-8555; 
mihaly.hanuscsak@russmedia.hu

NAGYNÉ PAPP EDIT: +36-20/973-9764; 
edit.nagyne@russmedia.hu

KOVÁCS JUDIT: +36-20/417-2373;
 judit.kovacs@russmedia.hu

LUKÁCS BARNA: +36-20/417-2565; 
barna.lukacs@russmedia.hu

TARNÉ MAGDI: 36-20/804-8191; 
magdolna.tarne@russmedia.hu

TÓTHNÉ KUN KATALIN: 36-70/198-1193; 
katalin.tothne@russmedia.hu

SZUPERINFÓ 
NYÍREGYHÁZA

KERESSEN, KÖVESSEN 
bennünket a facebookon is

Burkolás, fürdőszoba teljes körű 
felújítása vízszereléssel, fürdőkád 
felújítás helyszínen bontás nélkül. 
Lakásfelújítás (festés, gipszkar-

tonozás, stb.) anyagbeszerzéssel, 
szemétszállítással. 

20/210-7952; 30/789-3388 39
17

3
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A jászárokszállási munkavégzés alatt ingyenes szállás, napi egyszeri étkezés, hetente ingyenes  
hazautazás, az itt tartózkodásod alatt plusz jutalom biztosítása a Rosenberger Magyarország Kft.  
által. Jelentkezés: 70/414-7171

Azonnali kezdés, hosszú távú lehetőség, jutalmak és prémiumok.
Dolgozz hosszú távon Jászárokszálláson, hogy 2017 nyarán  
az elsők között kezdhess a nyírbátori új üzemcsarnokban!

ÚJ MUNKALEHETŐSÉG!

A ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT. ÚJ TELEPHELYÉN ÉPÜLŐ GYÁREGYSÉGÉBE, 
ELEKTRONIKAI TERMÉKEK GYÁRTÁSÁRA ÖSSZESZERELŐKET KERESÜNK  

JÁSZÁROKSZÁLLÁSRA, KÉSŐBBI NYÍRBÁTORI MUNKAVÉGZÉSRE.
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Nyíregyháza, Búza tér 11.

Egri termelői 
folyóborok

Cabernet Sauvignon: • 
 650 Ft/l
Kékfrankos:  • 620 Ft/l
Medina:  • 690 Ft/l
Merlot:  • 650 Ft/l
Olaszrizling:  • 550 Ft/l
Muskotály:  • 600 Ft/l
Leányka:  • 540 Ft/l
Rosé:  • 580 Ft/l
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ausztriai Night club hostess mun-

kára keres csinos lányokat 19 éves 

kortól, top keresettel. Tel. 00-43-

664-599-96-95, 06-30-313-35-

16

autószerelőt és autóvillamossá-

gi-szerelőt keresünk kiemelt bére-

zéssel. Szállás megoldható. 06-70-

9844-630, h-p: 8-15 óráig.

CO hegesztőket és szerkezetla-
katosokat keresünk vidéki mun-
kahelyre (Győr mellé) ott lakással. 
06-30/937-4157

Fényezőket keresünk ipari fénye-
zéshez, vidéki munkahelyre (Győr 
mellé) ott lakással. 06-30/937-
4157

Gyenesdiási étterem keres éves 
állásra szakácsokat, felszolgáló-
kat, konyhalányokat kiemelt bére-
zéssel. Szállás megoldható! Jelent-
kezni: +36-30/9360-907

ipari hűtéssel foglalkozó szak-
ember keres fiatal, maximum 40 
éves, B kat. jogosítvánnyal rendel-
kező, megbízható, férfi munkatár-
sat Mátészalka és körzetéből. Elekt-
romos szakmai ismeretek előny, de 
nem feltétel. Várom a jelentkezé-
seket fényképes önéletrajzzal a _
szerviz@klimaszereles.us e-ma-
il címre.

könnyen, ülve végezhető csoma-

goló munkára keresünk kollégákat 

Budapestre. Szállás megoldható. 

Érdeklődni: 06(70)466-1647.

Nyerges, ponyvás szerelvény-
re keresünk, legalább 1-2 éves 
nemzetközi tapasztalattal ren-
delkező sofőrt. Nem uniózás. 
5-7 napig tartó fuvarfeladatok. 
Korrekt bérezés. Fő irányok: 
Németország, Belgium, Hollan-
dia. Jelentkezés: +36-30-275-
47-49

szóló 12 tonnás teherautóra 
keresünk 1-2 éves tapasztalattal 
rendelkező sofőrt, olaszországi 
fő iránnyal. Budapesti telep-
helytől telephelyig. 5-7 napig 
tartó fuvarfeladatok. Nem unió-
zás. Jelentkezés: +36-30/275-
47-49

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat kere-
sünk több műszakos munkarendbe. 
Érd. 06-20/224-0242, 06-30/791-
0950

3,5 tonnás Mercedes Sprin-
terre B kategóriás jogosítvány-
nyal keresünk legalább 1-2 
éves nemzetközi tapasztalat-
tal rendelkező sofőrt. Fő irá-
nyunk: Németország, Belgi-
um, Hollandia. Nem uniózás! 
Jelentkezés:+36-30/275-47-49

k i e G é s z í t ő  M u N k á t  k e r e s

Megbízható hölgy gyermekfel-
ügyeletet és takarítást vállal Nyír-
egyházán. 06-30/843-1664

O k t a t á s t  v á L L a L

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, vendéglátásszer-
vező-vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

MéHész MESTER képzés indul 
a megyében március 10-én több 
helyszínen. Érdeklődni, jelent-
kezni február 28-ig a Méhész-
egyesület elnökénél és Sza-
bó Endrénél a 70/667-5592 
telefonon.

s z a B a d i d ő ,  ü d ü L é s

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzi-

óval, 20.500 Ft/fő/7 éj, 13.900 Ft/

fő/3 éj www.frankvendeghaz.hu 

06-30/944-9398

Hajdúszoboszlói üdülési jog ingye-

nesen átadó. Tel. 06-30/663-

1749

v e G y e s

Jelmezkölcsönzés egyéni és fel-

nőtt méretekben is 500 Ft-tól. Nyír-

egyháza, Bocskai út 9. 70/56-66-

916.
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Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Nyíregyházán
február 11-én.

Hetente több mint 
2.534.000 olvasó.

2,5
Vegye számításba!

millió olvasó
működteti

Megjelenik az egész • 
országban összesen
2 millió példányban, 64 • 
helyi kiadásban.
Akár regionális, akár • 
országos kampányt
tervez, velünk biztosan 
eléri célját.
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Személy- és vagyonőr• 
Fegyveres • 
biztonsági őr
Munkavédelmi • 
technikus
Tűzvédelmi előadó• 
Boltvezető, • 
Kereskedő
Ingatlanközvetítő• 
Óvodai dajka• 
Betegkísérő• 
Gyógyszertári • 
asszisztens
Fogászati asszisztens• 

Gyógyszerkiadó • 
szakasszisztens
Pedagógiai-, és • 
családsegítő 
munkatárs
Gyógypedagógiai • 
segítő munkatárs
Kisgyermekgondozó-, • 
nevelő
Gyermek és • 
i� úsági felügyelő
Szociális gondozó • 
és ápoló
Szociális asszisztens• 

RÉSZLETFIZETÉSI 

e-mail: tanoda@pinkerton.hu
www.pinkertontanoda.hu

�: 06 30 703 0804

RÉÉSZLETFIZETÉÉSIRÉÉSZLETFIZETÉÉSIÉÉSZLETFIZETÉÉSIRÉÉSZLETFIZETÉÉSI

il t d @ i k t hil t d @ i k t h
pppp

� 06 30 703 0804

Nyíregyháza, Huszár tér 3. 
Tel.: 42/506-266,  www.kotex.hu

2017.02.01–02.12-éig 

SZÁMOS 
AKCIÓVAL 

ÉS FOLYAMATOSAN 

MEGÚJULÓ 

ÁRUKÉSZLETTEL 

VÁRJUK!
Részletek az üzletben!
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Kényelmesen, kellemesen,
szívesen szállítom Önt,

Tel.: +36-20/9437-995, 
Fax: 42/232-108

UTAZZON VELEM 
BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN!

www.csababusz.hu, 
e-mail: 

info@csababusz.hu

K Á L M Á N H Á Z I   B A R O M F I F E L DO L G O Z Ó   K F T Különlegesalkalmakra
Kálmánháza, Dorogi u. 20.

42/244-025, 42/244-122, 42/244-087
Telephelyünkön kiszolgáljuk vásárlóinkat! 

Nyitva tartás: H-Cs: 7-16, P: 6-14

Baráti, családi rendezvényekre 
is válasszon termékeinkből

Házias jellegű, 
ízletes csirke hús!
Garantáltan friss csirke! 
Megbízható forrásból, 
vásároljon közvetlenül 
a feldolgozótól!


