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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

www.butorcentrum.hu 

Újra Nyitva!

Keressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

Egyedi bútorgyártás,

különleges bútorok

www.butorcentrum.hu www.butorcentrum.hu www.butorcentrum.hwww.butorcentrum.hu

Keressen minket a Facebookon is! /butord szkontapagyKeressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagyKeressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

Egyedi bútorgyártás,Egyedi bútorgyártás,

különleges bútorokkülönleges bútorok
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NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy

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.,

w w w . m a t r a c d e p o . h u

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
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SZAKKÉPZETT 

keresünk 
Nyíregyházi 
üzemünkbe!

CUKRÁSZT

Érdeklődni: 
0630/ 948- 77-14, 
0620/ 285- 44 -30 40
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FESTMÉNYVÁSÁR
Nyíregyháza, Váci Mihály Városi 

Műv. Kp. (Aula), Szabadság tér 9.
febr. 25. szombat 11-18 óráig 
febr. 26. vasárnap  09-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu

Szeretne InGYen utAznI?
www.szekelyerno.hu
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A használt lakások  ■
piaca továbbra is 
élénk, az áremelkedés 
pedig megingásokkal 
közel három éve fo-
lyamatos.

A drágulás azon is tet-
ten érhető, hogy az orszá-
gos átlagok alapján idén 15 
millió forintért Budapesten 
43 négyzetméteres lakások 
voltak elérhetőek a kínálati 
piacon, míg 2016 elején va-
lamivel nagyobb, 48 négy-
zetméteres lakásokat kínál-
tak ennyiért.

A vidéki nagyvárosokban 
viszont csak 1 négyzetmé-
terrel, 65-ről 64-re csökkent 
az átlagos alapterület a 15 
milliós árkategóriában – de-
rül ki az ingatlan.com több 
mint 3 ezer magánszemély 

hirdetése alapján készített 
összeállításából. Az elem-
zés a magyar háztartások – a 
KSH által 15,6 millió forint-
ra becsült – átlagos vagyona 
alapján azt vizsgálta, hogy 
jelenleg az országos lakás-
piacon mekkora lakásokat 
hirdetnek 15-20 millió forin-
tért. Budapesten 15 millió 
forintba egy 50-52 négyzet-
méteres panellakás fér bele, 
viszont a téglaépítésűekből 
csak egy 35-38 négyzetmé-
teres garzont lehet ennyi-
ből – egy-egy lakás kivéte-
lével semmit sem lehet kapni 
15 millió forint alatt. Győr-
ben 15 millióból 53 négy-
zetméteres panelt vagy egy 
48 négyzetméteres tégla-
építésű lakást lehet kapni. 
Debrecenben több mint 60 

négyzetméteres panellakás-
ra vagy egy 55 négyzetméte-
res téglaépítésű lakásra lehet 
elég ez az összeg.

Az ingatlan.com összesí-
tése szerint 20 millióba a fő-
városi átlagok alapján 55-60 
négyzetméteres panellakás 
is belefér, de a téglalakások-
ból csak 44-46 négyzetméte-
res lehet reális. Balogh Lász-
ló, az ingatlan.com vezető 
gazdasági szakértője a bu-
dapesti árakról elmondta, 
hogy az ingatlanok állapo-
tától függően jelentős kü-
lönbségek vannak a kerüle-
tek között, de a kerületeken 
belül is. A vidéki nagyvá-
rosok közül Debrecenben, 
Pécsen, Győrben, Szombat-
helyen a 20 millióért 65-80 
négyzetméteres téglaépítésű 

lakásokat adnak, Szegeden 
80 négyzetméter feletti is 
van a piacon, Miskolcon pe-
dig ez az összeg egy 90-100 
négyzetméternél nagyobb 
téglaépítésű lakásra is elég 
lehet.

Balogh László szerint ma 
15-20 millióért kedvezőtle-
nebb elhelyezkedésű és ál-
lapotú vagy kisebb alapte-
rületű lakást lehet kapni, 
mint egy évvel korábban. A 
szakember szerint azonban 
mindig vannak kifejezetten 
kedvező áron elérhető – már-

már alkalmi vételnek számí-
tó – lakások a piacon. Rész-
ben azért, mert a drágulás 
csak hónapok alatt épül be 
az emberek tudatába, így 
vannak, akik alulértékelik 
ingatlanukat, másfelől min-
dig vannak eladók, akiknek 
sürgős az eladás. Ők pedig 
az ingatlan.com szakembe-
re szerint csak akkor tudnak 
gyorsan megválni a lakásuk-
tól, ha ezeket az átlagos kí-
nálati árnál 10-20 százalék-
kal olcsóbban hirdetik meg.
 HBN

Milyen lakásra elég 15 millió?

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

Engedélyszám: 
E-000528/2014

Jelentkezzen mielőbb!

GKI 
autóbuszos és 

tehergépkocsi vezetői 
alap-, és továbbképzési 

vizsgára felkészítő tanfolyam 
indul a Lensit Bt-nél! 

Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. (Átrium Üzletház)
Telefon: 42/500-012, Fax: 42/500-013 

Nyitva tartás: H–P: 9.00–17.30

A megyében a
 legnagyobb

áruválasztékkalvárjuk kedves 
vásárlóinkat!

www.atriumbutor.hu

Nyíregyháza Rákóczi u 18–20 (Átrium Üzletház)

Forgószékek, 
tárgyalószékek, íróasztalok 

az akció jegyében.

Feladatok:
• Gyártó eszközök beállítása
• Munkafolyamatok betanítása
• Gyártáshoz kapcsolódó ellenőrzések végrehajtása, adatok regisztrálása

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
önéletrajzát „Gépbeállító” jeligével juttassa el az 

allas04@miljob.hu e-mail címre.
További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Német tulajdonú, dinamikusan fejlődő multinacionális autóipari beszállító vállalat 
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakör betöltésére:

Gépbeállító

Elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség
• Kiváló műszaki és méréstechnikai ismeretek (műszaki rajzok értelmezése, jelölések,

különböző mérőeszközök ismerete és gyakorlatban való alkalmazásuk)
• 3 műszakos munkarend vállalása

Munkavégzés helye:
• Nyírbátor
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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 
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Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000714/2014
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: � Munka-, tűz- és környezetvédelmi szaktanácsadás, átalánydíjas munkavégzés

� Munkabiztonsági és kémiai kockázatértékelés készítése
� Munka- és tűzvédelmi nyomtatványok, matricák, utánvilágító táblák, tűzoltó 

készülékek forgalmazása
� Játszótéri eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata

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

OKJ-s képzéseink:

Egyéb képzéseink tanúsítvánnyal:

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGGEL!

� Tűzvédelmi főelőadó (E-000714/2014/A006) – Február 25-én indul! (Lehet még jelentkezni!)
� Munkavédelmi technikus (E-000714/2014/A004) – (Hamarosan indul, még lehet jelentkezni)
� Tűzvédelmi előadó (E-000714/2014/A003) – (Hamarosan indul, még lehet jelentkezni)
� Targoncavezető (E-000714/2014/A002) 
� Emelőgép-kezelő (E-000714/2014/A001) 
� Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő (E-000714/2014/A005)

� Tűzvédelmi szakvizsga
� Munkavédelmi képviselő képzés (Március 9–10.) 
� Munkahelyi elsősegélynyújtó � Teherkötöző � Kisgépkezelő

A  Zrt. 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörbe:
AUTÓBUSZ-VEZETŐ 

(Szigethalom, Szigetszentmiklós) 
Az állás részletes leírása és a 

jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu\jobs.php
Szükség esetén munkásszállást 

biztosítunk.
„C” kategóriás vezetői engedély és 

tanulmányi szerződés megkötése esetén 
lehetőséget nyújtunk „D” kategóriás 

jogosítvány megszerzéséhez.
A munkavégzés helye:

Távolsági és Dél-pesti Forgalmi 
Üzem működési területe. 

Jelentkezési határidő: folyamatos
További információ: Takács György  

Tel.: +36-24-524-057

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 75 pontján várjuk Ügyfeleinket

(+36) 42/371-333 www.kelettakarek.hu  kozpont@kelet.tksz.hu

Az Ön új 
pénzügyi partnere!

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
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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: 2017/8.
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

munkakörbe.

Feladatok:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Munkavégzés helye:

judit.kovacs@russmedia.hu  e-mail címre.   Érdeklődni: 06-20/417-2373

• 
• 
• Jó problémamegoldó képesség
• Teljesítményorientált szemléletmód
• Jó kommunikációs készség
• 
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• B kat. jogosítvány és saját gépjármű

• Számlaképesség
• 

• Hirdetési felületek értékesítése a nyíregyházi Szuperinfó
  hetente megjelenő ingyenes újságba
• Új és meglévő partnerek megismerése, felkeresése
• Komplex hirdetési ajánlatok készítése, kapcsolatok
  ápolása, találkozók lebonyolítása
• Új ügyfelek és új piaci lehetőségek folyamatos felkutatása

• Nyíregyháza

Hirdetésszervező/
Médiatanácsadó

A Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyomtatott és 
online média területén piacvezető, Russmedia Kft. napjaink legmodernebb média- és 
kommunikációs technológiájával rendelkezik. Főbb tevékenységeink közé a printmédia 
termékek kiadása és nyomtatása bel- és külföldön, termékfejlesztés és -előállítás, valamint 
online médiumok működtetése tartozik. Dinamikusan fejlődő cégünk, a Szuperinfó 
Magyarország Kft. országos hálózattal rendelkező lapkiadó cég, a nyíregyházi Szuperinfó 
újság csapatának további erősítéséhez elkötelezett munkavállalót keresünk 
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Idén már elektronikusan, 
ügyfélkapun át kell eljut-
tatniuk kész bevallásukat a 
NAV-hoz. Az egyéni vállal-
kozóknak és az áfa fizeté-
sére kötelezett magánsze-
mélyeknek februárban kell 
benyújtaniuk 2016-ról szóló 
személyijövedelemadó-beval-
lásukat. A határidő február 
27-én jár le, az elszámolás 
pedig a 16SZJA jelű bevallás 
benyújtásával teljesíthető. Az 
egyéni vállalkozóknak – idén 
már a kiegészítő tevékenysé-
get végző „nyugdíjas” egyéni 
vállalkozóknak is – elektroni-
kusan, Ügyfélkapun át kell el-
juttatniuk kész bevallásukat 
a NAV-hoz. Egyes áfa fizeté-
sére kötelezett magánszemé-
lyek papíron is beadhatják 
az szja-bevallást, például, ha 
nem minősülnek munkálta-
tónak, kifizetőnek vagy nem 
kell áfaösszesítő jelentést 

benyújtaniuk. A február 27-i 
bevallási és befizetési határ-
idő az evás egyéni vállalko-
zókra és a katás adózókra is 
vonatkozik. Az éves elszá-
molást az eva-alanyoknak 
az 1643-as, a kata hatálya alá 
tartozóknak pedig a 16KA-
TA nyomtatványon kell be-
nyújtaniuk. A pénzforgalmi 
számlanyitásra kötelezettek-
nek átutalással kell befizet-
niük az adót. A többi adózó 
az átutalás mellett a kijelölt 
ügyfélszolgálatokon bank-
kártyával és csekken is fi-
zethet. HBN

Fontos határidő a 
vállalkozók számára
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Nyíregyháza, Huszár tér 3. 
Tel.: 42/506-266,  www.kotex.hu

Akció időtartama: 2017.02.24-03.04-ig, ill. a készlet erejéig érvényes!  
A kedvezmény a már engedményes termékre is vonatkozik. Részletek az üzletben!

Akció időtartama: 2017.02.24-03.04-ig, ill a készlet erejéig érvényes!4-ig
ben!

MINDEN KÉSZLETEN 

LÉVŐ ÍRÓASZTAL 

ÁRÁBÓL 

10% 
KEDVEZMÉNY 

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

APRÓHIRDETÉSI KUPON
�Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft. Mátészalka, Kálvin tér 1. Tel: 06-44/500-084

Hirdetés szövege:  ......................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

Érdeklődni (cím, telefonszám): ..................................................................................................

 .................................................................................................................................................... 

KÉRÜNK MINDEN
FEHÉR MEZŐT

KITÖLTENI!

Rovat megnevezése: Megjelenés dátuma (hete):

Megrendelő neve, címe: .......................................................................................

 ............................................................................................................................

Dátum:  ................................................................................................................
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A következőt kell tennie:
Írja le hirdetését a fenti területre, vágja ki a kupont és hozza be személyesen vagy adja fel postán a postai 
befi zetés igazolásával: Mátészalka, Kálvin tér 1. alá  Nyitva tartás: h–p.: 8–16-ig. Lapzárta: szerda, 16.00.
A kupont CSAK magánszemélyek használhatják fel, céges, szolgáltatásra vonatkozó hirdetést csak az 
érvényben lévő árlista alapján tudunk megjelentetni. 10 szón felül a hirdetés díja szavanként 100 Ft.
A kupon 2017. március 30-ig érvényes.

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.
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Feladatok:
• A csoportban dolgozó kollégák munkájának megszervezése, felügyelete (kb. 20 – 30 fő)
• Dolgozói oktatások és képzések megszervezése, végrehajtása
• Folyamatos anyagellátás biztosítása
• Csoportszintű adminisztrációk elkészítése

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
önéletrajzát „Csoportvezető” jeligével juttassa el az 

allas04@miljob.hu e-mail címre.
További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Német tulajdonú, dinamikusan fejlődő multinacionális autóipari beszállító vállalat 
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakör betöltésére:

Gyártósori csoportvezető

Elvárások:
• Gyártás/termelés területen, hasonló munkakörben szerzett releváns tapasztalat
• Jó kommunikációs készség, határozott fellépés
• Önálló munkavégzés, nagy teherbíró képesség
• 3 műszakos munkarend vállalása

Munkavégzés helye:
• Nyírbátor

40
17

2
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A legtöbb nyílászá- ■
rót értékesítő cégnél 
szinte kizárólag szab-
ványméretekben kap-
hatók a termékek – 
mondja bemutatko-
zásként Antal László 
cégtulajdonos. 

– Ez kevésbé jelent prob-
lémát azoknak, akik még 
az otthonteremtés kezde-
tén vannak. Nagyobb a baj, 
amikor már beköltözés előtt 
áll valaki. 

Többek között erre a prob-
lémára kínálunk mi meg-
oldást, mert minden ter-
mékünket alapos felmérés 
alapján, egyedi méretekben 
gyártjuk.

– Persze az élet min-
dig hoz új kihívásokat. 
Ilyen napjainkban az ún. 
kisbútorgyártás. Manapság 
sokan felújítják a régebbi, 
esetleg „panel-lakásaikat”. 
Ebben tudunk mi segíteni, 
hisz az otthonokban renge-
teg még az olyan tér, mely 
nincs kihasználva. 

Ide javasolunk polco-
kat, kisebb szekrényeket, 
amit megtervezünk és el is 

készítünk. Nemcsak a mé-
ret egyedi, hanem a dizájn 
is, mert a megszokott, klasz-
szikus formákon túl termék-
palettánkon megtalálható 
alkalmazottaink és vásár-
lóink „kéznyoma” is. Szinte 
minden vevőnk a saját el-
képzeléseihez igazítja a tő-
lünk megrendelt terméket, 
mert megteheti. Saját ma-
ga is megtervezheti a tő-
lünk megrendelt ajtót vagy 
bútort.

– Cégünk alapelve, hogy 
mindig a természetes, a fa- 
és faalapú anyagokat része-
sítjük előnyben. Rönk alap-
anyagból fűrészárut állítunk 
elő, szárítunk és értékesí-
tünk a legtöbb hazai fafajból 
(borovi fenyő, vörösfenyő, 
bükk, tölgy, kőris, juhar, 
cseresznye, dió stb.) osztá-
lyon felüli (O.F.) és I. osz-
tályú minőségben. Ezáltal 
a nyílászáróink, bútoraink 
és egyéb termékeink kiváló, 
javarészt saját alapanyagból 
készülnek.

– Fő tevékenységi kö-
rünk: beltéri ajtók gyártása 
tömör fából, valódi fafurné-
rozással, ill. festhető MDF-

ből egyedi méretben, nagy 
színválasztékban, magas 
minőségben. 

Ezenkívül foglalkozunk 
még falépcsők, falburkolat-
ok, bútorok (konyhaszek-
rények, konyhafrontok, ún. 
kisbútorok: előszobabúto-
rok, hálószobabútorok) és 
egyéb belsőépítészeti termé-
kek készítésével egyedi mé-
retben és kivitelben. Külté-
ri (tömör fa, ill. műanyag) 
nyílászárók (széles színvá-
lasztékban) forgalmazása, 
illetve kültéri fa nyílászá-
rók gyártása, beépítése is 
szerepel tevékenységeink 
között. 

Egyedi méretű rakodóla-
pok, rakodólapelemek és alá-
tétfák gyártását rövid határ-
idővel vállaljuk. Az általunk 
készített termékeket igény 
szerint elszállítjuk.

A vevő álmait kivitelezzük

Bemutatóterem:
4400 Nyíregyháza, 

Fábián Z. u. 18.
Telefon: 42/595-509
Mobil:30/955-1909

Fax: 42/595-510
info@sapirotransz.hu

Faipari kFt.

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

Kedves Vendégeink! Éttermünkben 2017. január 16-ától a svédasztalos 
menüszolgáltatásunk megszűnik, helyette háromféle menü, valamint napi 
ajánlat biztosítja az ízletes ebédet. A naponta megújuló menüválasztékunk 
már 780 Ft-os ártól elérhető.
A napi ajánlatunkat kétféle levesből és kétféle főételből lehet összeállítani, 
melyhez káposztasaláta is jár, ráadásul opcionálisan még egy szelet süteményt 
vagy egy 0,2 dl-es Coca-Cola-terméket is választhatnak vendégeink. A négyfo-
gásos napi ajánlatunk csak 1450 Ft-ba kerül helyben fogyasztás esetén, elvitelre 
50 Ft csomagolást számítunk még fel. 

A Stella Rose Étterem másfél évtized alatt szerzett tapasztalata garancia a 
változatos, fi nom és egészséges ételekre. A régi, megszokott „Stella-ízek” 
mellett folyamatosan újítjuk a kínálatunkat a vendégek igényeit, kívánsá-
gait fi gyelembe véve. Bízunk abban, hogy igényeiket továbbra is megelége-
déssel tudjuk kiszolgálni.

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!

Ízletes, változatos menüsorral 
vár minden kedves vendéget a 
Stella Rose Étterem!

Nyíregyháza, Lujza u. 13/b 
Tel.: 42/460-060, 70/389-2233, 42/595-239

Nyitvatartás: H–P.: 10.00–22.00, 
Szo.: 12.00–22.00, V.: 12.00–20:00

Lapzárta: 
szerda 17 óra39
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Országszerte több mint 2,5 millió rendszeres olvasó!
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Nyíregyháza vonzáskörzetében vagy 
külterületén családi házat keresek. 
06-20/599-5245, 06-20/467-3558

L a k á s e L a d á s

Mátészalka központjában 57 m2-es, 
II. emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. 
Érdeklődni: 30/680-8158.
Mátészalka, Hajdú utcán 43 m2-es, 
panelprogramban felújított 43 m2-es 
lakás eladó. 06-30/830-6304
Nyírbátorban, Ifjúság úton 62 m2-es, 
1+2 szobás 1 em. lakás eladó+garázs. 
Iár: 11 millió, 06-30/308-7468
Nyíregyházán, Tompa Mihály utcában 
2 szobás lakás eladó. +36-70/671-
2247.
szilvavölgy lakóparkban 2010-es épí-
tésű 67-m2 3 szobás nagy teraszos, 
igényes, szigetelt, olcsó fenntartható 
lakás jó helyen akár albérlővel együtt 
eladó. 06-70/6757-511.

a L b é r L e t e t  k í N á L

Nyírbátor városközpontban 2 szobás, 
összkomfortos lakás bútorozva kiadó. 
Érd. 06-70/314-2789, 06-42/610-
243

Ü d Ü L ő ,  H é t v é g i  H á z

téliesített hétvégi ház 1033 m2-es 
gyümölcsös eladó Nyírpazony, Liszkai 
kertben. 42/443-505

Ü z L e t ,  M ű H e L y

Nyíregyházi lakótelepen jó megélhe-
tést biztosító üzlethelyiség eladó vagy 
kiadó! Tel. 06-30/403-8149

J á r M ű k e r e s é s

autót veszek! Állapot és kortól füg-
getlenül azonnali készpénzfizetéssel! 
06706255878

r é g i s é g

dísztárgyakat, festményt, órát, köny-
vet, ezüstöt, porcelánt, hagyatékot 
műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-
1855
Falitányérokat, porcelánokat, régi 
könyveket, festményeket, rézmo-
zsarat, egyéb régiséget veszek. Tel. 
06-70/608-9353.
1945 előtt megjelent könyveket, folyó-
iratokat, könyvhagyatékot, festmé-
nyeket és régiségeket vásárolok. Tel. 
06-20/485-9251.

á L L a t

tojótyúk egyéves, 599 Ft/db 
áron jegyezhető: Ajak 06-45/455-
270, Nyírmeggyes 06-70/315-
84-86, Nyírvasvári 06-70/323-
41-63, Ópályi 06-44/407-202, 
Ököritófülpös 06-70/216-92-38, 
Tyukod 06-44/356-093, Fábiánháza 
06-20/535-70-33

tojótyúk egyéves, 599 Ft/db áron 
jegyezhető: Demecser 06-20/489-
11-50, Pócspetri 06-30/249-98-
87

tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép bar-
na tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. 06/70-240-13-31

N ö v é N y

Csillagfürt eladó Mátészalkán. Tel. 
30/452-9429

kUkOriCa VETŐMAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta februárban akci-
ósan rendelhetők házhozszállítás-
sal. www.kukoricavetomag.hu Tel. 
06-20/980-4449

e g y é b  e L a d á s

Februári tűzifa akció! Kaloda 
80x80x130m ár: 13000-14500 Ft-
ig. Termékeink 10 hónapos kiterme-
lés, akác, tölgy, bükk. Akár ingyenes 
házhoz szállítás! Fuvarunkat 24 órán 
belül teljesítjük. 80x80x130-as kalo-
da. Ár: 14500 Ft Ömlesztett m3 ár: 
15500-16500 Ft. Hívjon bizalommal! 
Tel. 30/502-9810
Februári tűzifa akció tavalyi áron! 
Kaloda 80x80x130m ár: 10500-
13000-14500 Ft-ig. Termékeink kb. 10 
hónapos kitermelés, akác, tölgy, bükk. 
Fuvar mennyiségtől függően ingyenes 
házhoz szállítás! Akár 24 órán belül 
fuvarunkat teljesítjük. 80x80x130-as 
kaloda Ár: 14500 Ft Ömlesztett m3 ár: 
15500-16500 Ft. Hívjon bizalommal! 
Tel.30/752-1650
Házi félédes vörösbor eladó. 500 Ft/
liter Tel. 06-70/531-1842

kalodás tűzifa sorba rakva, bükk, 
tölgy, gyertyán 1mx1mx1m.  Ár: 
11500 Ft/m3, ingyenes házhoz szál-
lítással! Tel: 30/752-0961

Nyíregyházán furik, matracok, asz-
talok, kerékpárok, órák, 60-literes 
boroshordók, varrógépek, gáztűzhely 
WAYTEQ. 06/20-542-2410
rehabilitációs eszközök: járókeret, 
mobil WC, WC magasító, rugalmas 
térdgipsz (4000-1000 Ft) Nyíregyhá-
za 70/938-4711
szezonvégi kiárusítás kalodás és 
ömlesztett konyhakész hasított tűzifa! 
Jelenlegi termékeink: száraz minősé-
gi törzsfa, tölgy, bükk, akác. Kiszállí-
tás több helyre és településre megold-
ható. Szállítás mennyiség függvényé-
ben ingyenes. Kaloda 1mx1mx1m ár: 
12500 Ft Erdei m3 ár: 25000 Ft Üze-
mi ömlesztett ár: 17500 Ft /m3 Hívjon 
bizalommal: 30/610-2218

tűzifa eladó kalodában 1x1x1m. 
Tölgy, bükk, akác 15 E Ft/m3-től. 
(erdei m3: 22 E Ft) Gyors házhoz-
szállítással. Tel. 06-20/805-7697.

3 részes kanapé az egyik ágyneműtar-
tós, és egy TV eladó. 20/917-0150

e g y é b  k e r e s é s

dunnát, párnát, komplett hagyatékot 
veszek, hívásra házhoz megyek. Érd. 
06-30/233-2199
Használt szerszámot vásárolok. Esz-
tergagépeket, lapkákat, mérőeszkö-
zöket, és egyéb szerszámokat. Tel. 
06-70/517-5503
ipari ezüstöt vásárolok minden for-
májában. Érintkező pogácsa, nit-
rát, amalgám, paszta, huzal, platina 
hőelemszál, palládium és ötvözeteit, 
használt kemény vídia lapkákat. Tel. 
06-30/225-0188
vadászHázaMba afrikai trófeákat, 
hullott szarvasagancsot, vadászha-
gyatékokat, gyűjteményeket vásáro-
lok. Tel. 06-30/849-47-86

s z O L g á L t a t á s

„redőnyjavítás, redőnykészítés! 
Gurtni csere akár még ma! Péter úr! 
06-20/ 233-8211!”

a cserepes lemeztetők készítése 
akár bontás nélkül a palára is. Pala-
tetők átfedése bitumenes zsindely-
lyel. Lapos tetők hő- és vízszigetelé-
se. Csatornázás, kéményrakás. Ingyen 
árajánlat! 15% kedvezmény! www.
lackoteto.5mp.eu  T. 06-70/591-
9739
adóbevallások készítése munkaidő 
után is. Számítógépes adatrögzítés. 
Tel. 06-70/365-8393
Lapos tető hő- vízszigetelés, bádogos 
és ácsmunkák, palatetők mosása, bon-
tás nélküli szigetelése 70/5669101
Műfogsorkészítés! Családi akcióban 
akár INGYEN is! T: 06-20/289-2535
Palatető bontásnélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlat készítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

v á L L a L k O z á s

terhessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas tagi kölcsön, magas házipénz-
tár előnyben. 06-30/3454-724

á L L á s

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

ausztriai Night club hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel. 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16.

autóipari cég keres munkatár-
sakat ajkai gyárába, hosszú táv-
ra, három műszakos munkarend-
be, betanított és szakmunkák-
ra. Amit kínálunk: hosszú távú, fix 
munkalehetőség, kiemelt alapbér 
és műszakpótlékok, túlóra lehető-
ség, béren kívüli juttatás, jelenlé-
ti prémium, munkaruha, szállás-
lehetőség. Jelentkezni, érdeklődni 
lehet: Tel. 06-70/883-7339 (csör-
gessen meg, visszahívjuk) E-mail: 
irodadeb@opuswork.eu

aWi-kombináltos hegesztőket CO2 
gyakorlattal, CO2-hegesztőket, laka-
tosokat, illetve szerszámkészítőket 
keresünk. Magas órabér! Szállás biz-
tosított. 06-70/206-2621, 06-70/508-
7583, szupermunka@index.hu

betanított és szakmunkásokat net-
tó 175-220 ezer Ft közötti bérrel fel-
veszünk! Ingyenes szállással vagy 
albérlet támogatással Nyugat-Dunán-
túlra hosszú távra! Tel. +36-20/284-
0698., +36-30/282-6263., engedély-
szám: 49765-1/2008-5100595

CNC maróst, esztergályost keresünk 
tatabányai munkahelyre, kétműszakos 
munkarendbe. Fényképes önéletrajzo-
kat az info@szekelyhungaria.hu e-ma-
ilre várjuk.

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági munká-
sokat, traktorosokat, tehenészeket, 
sertésgondozókat (háztáji vagy üze-
mi tapasztalattal). Alap angol nyelvtu-
dás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com  www.andreasagro.com

szerszámkészítőket keresünk. 
Magas órabér! Szállás biztosított. 
06-70/206-2621, 06-70/508-7583, 
szupermunka@index.hu

toborzó munkatársat keresünk ukrán 
magyar ajkú és magyarországi mun-
kavállalók toborzására Nyugat-Dunán-
túli gyárakba ingyenes szállással, 
magas fizetéssel! Tel. +36-20/393-
3446., engedélyszám: 49765-1/2008-
5100595

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műsza-
kos munkarendbe. Érd. 06-20/224-
0242, 06-30/791-0950

M U N k a H e L y e t  k e r e s

22 éves fiatalember munkát keres. 
Bolti eladói képzettségem van, de 
más munka is érdekel. Tel. 06-20/629-
0060   06-42/431-787

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 tanfolyam. 
06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)

OkJ-s dajkaképzés. www.
kaszaszakkepzes.hu, 06-30-269-
1061

t á r s k e r e s é s

komoly kapcsolatra keresek egy ked-
ves, aranyos, megértő, korban hoz-
zám illő hölgyet, 55 éves férfi vagyok. 
Káros szenvedélyektől mentes, 166 cm 
magas, 60 kg vagyok.Tel. 06-20/599-
5245, 06-20/467-3558

53 éves, nőtlen, nyíregyházi, lakással 
rendelkező férfi keres hozzáillő höl-
gyet. NO SMS. Tel. 06-20/391-6395

57 éves férfi társat keres. Csak hívást 
fogadok. 06-30/978-1602

55 éves férfi, társak, barátok, kedves 
és megbízható emberek társaságát 
keresi. Elsősorban Nyíregyháza kör-
nyékéről várom a jelentkezőket. Sze-
retnék olyan embert találni, aki megta-
nít a számítógép használatára és közö-
sen e-mailezhetnénk. Tel. 06-20/599-
5245, 06-20/467-3558

KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

2,5 tonnáig, országosan, rakodókkal is. 
Szakszerűen, kedvező áron: 100 Ft/km
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Burkolás, fürdőszoba teljes körű 
felújítása vízszereléssel, fürdőkád 
felújítás helyszínen bontás nélkül. 
Lakásfelújítás (festés, gipszkar-

tonozás, stb.) anyagbeszerzéssel, 
szemétszállítással. 

20/210-7952; 30/789-3388
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Acélszerkezeti cég keres 
magyarországi szerelési 

munkákra szerelőcsoportjai-
hoz, jó kereseti lehetőséggel

szerelő-
lakatosokat, 
hegesztőket.

Szállítás, szállás biztosított.

e-mail: darusin@darusin.hu, 
tel. 06-25/ 503-930
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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
március 12-én.
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Hívjon fel, és mi a LEGKEDVEZŐBB 
hirdetési lehetőséget biztosítjuk Önnek!

HANUSCSÁK MIHÁLY: 
+36-20/516-8555

mihaly.hanuscsak@russmedia.hu
TÓTHNÉ KUN KATALIN 

36-70/198-1193; 
katalin.tothne@russmedia.hu

KOVÁCS JUDIT: 
+36-20/417-2373

judit.kovacs@russmedia.hu

TARNÉ MAGDI: 

36-20/804-8191 
magdolna.tarne@russmedia.hu

LUKÁCS BARNA: 
+36-20/417-2565

barna.lukacs@russmedia.hu
NAGYNÉ PAPP EDIT: 

+36-20/973-9764
edit.nagyne@russmedia.hu
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Pala és cseréptetők 
mosása, javítása

Lemeztetők készítése, 
lapos tetők szigetelése
Lakatosmunkák, házak 

külső szigetelése

ÁCS-BÁDOGOS 
munkák!

Tel: 06/70-654-6308

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

De-Glass Kft.
Nyíregyháza, Bogyó u. 10.
Telefon: +36 42 460-833, 
Mobil: +36 70 455-83-72
iroda@deglass.hu

Sík-, színes-, savmaratott • 
üvegek, tükrök szabása.
Hőszigetelő és ti� anyüvegek, • 
edzett üvegajtók gyártása.
Beltéri ajtók üvegezése.• 

Üvegcsiszolás, domborítás, • 
fazettázás, hajlítás.
Műanyag nyílászárók • 
értékesítése és szerelése.
Biztonsági üvegek.• 

t.

i lá d b ítáíti lá d b ítá

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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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!

4400 Nyíregyháza, Búza tér 3.
nyiregyhaza@katedra.hu, 20/251-9545

Angol nyelvi képzés: E-000528/2014/C001    Engedély szám: E-000528/2014

Jelentkezz, és tanulj nálunk!

Angol középfokú 
nyelvvizsga felkészítő 

tanfolyam a 
Katedra nyelviskolában 

Nyíregyházán.
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