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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

Szereti a házi tésztát ?…               
Készítsen Ön is !

ÉRDEKLŐD JÖN! RENDELJEN!

KOVAS Kft
2800 Tatabánya, 
PF: 1368
+36-34/426-250
+36-70/636-5101
www.kovasgep.hu

Vásároljon tésztavágó gépeinkből!

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

Nyírbátor, Pócsi út Tel.: 06-70/368-20-59
 Termékeinket megtekinthetik: www.batortuzep.hu

Az extrém időjárás miatt szombaton is 
16 óráig van nyitva tartás és kiszállítás!
Az extrém időjárás miatt szombaton is

TÜZIFA ÁRAINK
Akác vékony guriga  • 2900 Ft/mázsa  29 Ft/kg

Akác vastag guriga  • 3000 Ft/mázsa  30 Ft/kg

Akác hasított   • 3200 Ft/mázsa  32 Ft/kg

Meggy guriga  • 2400 Ft/mázsa  24 Ft/kg

Nyár-fenyő guriga  • 1800 Ft/mázsa  18 Ft/kg

Orosz barna szén • (4500 kcal)  5400 Ft/mázsa  54 Ft/kg

Orosz fekete szén • (5600 kcal)  6500 Ft/mázsa  65 Ft/kg

MI AZÉRT DOLGOZUNK A HIDEGBEN, 
HOGY ÖN BENT LEGYEN A MELEGBEN!

PSZIHIÁTRIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Horváth Zsuzsa

Nyíregyháza, Ér utca 23.  
( Hajnal Magánklinik)

Előjegyzés: 
06 20 399 80 46
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ÁLLÁS 
LEHETŐSÉG!

Jelentkezz emailben:
szemelyzet.ms@gmail.com vagy 

Telefonon:70/639-34-54

Szívesen dolgoznál irodai környezetben,
ahol nem csak az adatok rögzítése a feladatod? 
Lehetsz pályakezdő is, ha érzel magadban elég kitartást és 
kipróbálnád magad értékesítő területen. 
Jelentkezz az alábbi pozícióba:
Call Center operátor 
Feladatok: telefonon gyógynövényes 
termékek értékesítése.
Elvárások:  talpraesett, lendületes 
személyiség,  értékesítői véna.
Amit kínálunk: 
6 és 8 órás
munkaidő, 
kiemelt 
jutalékos
fi zetés!

Tel.: +36-20/9437-995

UTAZZON VELEM 
BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN!

www.csababusz.hu, 
info@csababusz.hu

Kényelmesen, kellemesen, szívesen szállítom Önt,

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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Szatmár Optikai Kft. a nemzetközileg elismert, angol tulajdonban lévő Specsavers 
vállalatcsoport tagja. A Specsavers fő tevékenysége szemüvegek, szemüveg lencsék 
gyártása. Ezen a területen több helyen piacvezető pozícióba került az elmúlt 30 évben. 
Magyarországi üzemünkben – Szatmár Optikai Kft. - immár 5 éve folyik termelés és lo-
gisztika, amely az elkövetkezendő egy évben folyamatosan növekedni fog. Örömmel 
nézünk elé ezen növekedésnek, amely új munkahelyek teremtését és új munkatársak al-
kalmazását teszi lehetővé térségünkben. Átlagon felüli munkakörülményekkel rendel-
kezünk és hiszünk abban, hogy kiváló munkatársaink adják üzletünk mozgatórugóját.  

Kvalifi kált csapatunkba olyan munkatárs jelentkezését várjuk, aki szakmai és em-
beri kompetenciájával hozzá tud járulni a mátészalkai leányvállalat hatékony és 
dinamikus fejlődéséhez. Amennyiben szeretne egy fejlődő, szakmailag magas szín-
vonalon álló csapat tagja lenni, kérjük, küldje el önéletrajzát, az alábbi munkakörre vo-
natkozóan: 

A munkakörökben a juttatásokat, fejlődési lehetőségeket, egyéni megállapodás alapján nyújtjuk, amely 
a munkakörre kiválasztott munkavállalóval egyeztetésre kerül. 

Kérjük, hogy amennyiben hirdetésünk felkeltette az Ön érdeklődését és érez elkötelezettséget a hirdetett
 munkakörrel kapcsolatosan önéletrajzát személyesen vagy e-mailben juttassa el hozzánk 

2017. március 10. napjáig az alábbi elérhetőségre:
Márton Attila részére (HR osztály)

e-mail cím: attila.marton@szatmaroptika.hu
Szatmár Optikai Kft. 4700 Mátészalka, Curtis u. 1.

A munkakörhöz kapcsolódó fő feladatok:
Termelő gépek információtechnológiai felügyelete, termelés támogatása, műszakos munkarend-• 
ben
Külföldi informatikus csapattal való napi kapcsolattartás és együttműködés projektekben• 
A fi zikai és virtualizált szerverek működésének biztosítása (Windows, Linux on VMware)• 
Speciális informatikai alkalmazások általános üzemeltetése – telepítés, konfi gurálás, hibaelhárítás • 
és adminisztráció
Irodai programok működtetésének támogatása• 
Hálózat üzemeltetési teendők ellátása • 

A munkakörhöz szükséges készségek, képesítések:
Informatikai felsőfokú végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok• 
Kommunikáció képes angol nyelvtudás• 

Előnyt jelent:
RedHat Linux rendszer ismeretek• 
MySQL, PHP, Oracle ismeretek• 
Windows Server 2012 ismeretek• 
Cisco, ITIL, VMware ismeretek• 
Hasonló területen szerzett tapasztalat• 

Amit kínálunk:
Stabil, folyamatosan fejlődő háttér• 
versenyképes jövedelem• 
cafetéria juttatási rendszer• 
kulturált munkavégzési körülmények• 

IT Specialista
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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.

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a állítja,
hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek, 

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ SZALON

Bejelentkezés: 06-42/789-892; 06-30/824-4719
www.victofon.hu

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
(A régi Korona Gyógyszertár helyén)

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

Engedély szám: E-000528/2014

Jelentkezz, és tanulj nálunk!

Folyamatosan indulnak 
egyéni és csoportos nyelv-
tanfolyamaink, nyelvvizsga 
felkészítők angol, német, 

olasz, francia, orosz 
és eszperantó nyelvekből.

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

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!

Formális, céges rendezvény
Baráti, családi esemény
Romantikus alkalom
Üzleti találkozó
Esküvõ, bál

Minden esetben egyedi ajánlat!
Igény szerint terembérlés, dekoráció, catering

és kitelepülés megoldható!

V E N D É G L Á T Á S

+ 36 42/411-433/2118 mellék

FANUC vezérlésű több orsós CNC esztergagépek kezelése,
beállítása műszaki dokumentáció alapján
Szerszámcserék, korrekciók elvégzése

Feladatok

Elvárások

Dinamikusan fejlődő autóipari beszállító vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Tapasztalat CNC forgácsoló gép kezelésében,
beállításában és/vagy szakirányú képesítés
Műszaki és méréstechnikai ismeretek /műszaki rajzok és jelölések megfelelő
értelmezése, különböző mérőeszközök ismerete és gyakorlatban való alkalmazásuk, stb./
Folyamatos munkarend vállalása /12 órás műszak 3 napos váltásban/

Munkavégzés helye:
Jászárokszállás-Gyöngyös-Hatvan Környéke További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, 

kérjük, önéletrajzát,
„CNC gépkezelő, beállító” 

jeligével juttassa el az 
allas04@miljob.hu 

e-mail címre.

CNC GÉPKEZELŐ/BEÁLLÍTÓ
CNC FORGÁCSOLÓK 

FIGYELEM! 
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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: 357 Ft/liter*

Kärcher benzinkút 
már Tiszavasváriban is!

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

2017. március 3-ai ár:
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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: 2017/9.
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

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

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

Istvándy-Parfum 0,75 L  1580 Ft
Várszegi rosé cuvée 0,75 L  1250 Ft
Belward-Zöld Veltelini 0,75 L  1290 Ft
Szöllősi rosé 0,75 L  1450 Ft
Günzer-Portugieser 0,75 L  1590 Ft

Molnár-Móri Prémium Ezerjó 0,75 L  1590 Ft

Radics-Cserszegi Fűszeres 0,75 L  1650 Ft

Naphegy-Pirkadat cuvée 0,75 L  1850 Ft

Polgár Primőr Portugieser 0,75 L  1730 Ft

Ha ezekből a borokból vásárol 3-at 500 Ft kedvezményt,
ha 6-ot vásárol 1500 Ft kedvezményt kap:

40
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Professzionális ellátás, empátia,  ■
emberséges bánásmód a Tünde Hal-
lás Szalonban.

A szalon milliőjében kedves, baráti 
légkörben találják meg a legjobb hal-
lókészüléket. A cég szlogenjét jelentő 
,,értő fülekre találás” Csontó Tünde 
audiológust már több, mint harminc 
éve eltalálta. Valahogy cégről cégre, 
üzletről üzletre jönnek vele az ügy-
felek, s a legnagyobb hallókészülék 
gyártók is.

Mindenkit szívesen látok, egy be-
szélgetésre is, akit a szakmában töl-
tött harmincnégy évem alatt bármikor, 
bármelyik cég kötelékében elláttam. A 
hallásgondozásban az ember a legfon-
tosabb szereplő – vallja a Tünde Hal-
lás Szalon névadója, Csontó Tünde, 
akihez sietni, s akitől jönni amolyan 
mindennapos találkozásnak látszik. 
Észre sem veszi, hogyan építkezik vál-
lalkozása bemutatásában a szabadság 
fogalmaira, legyen szó üzlete küldeté-
séről, az emberek döntési szabadsá-
gáról, választásairól, vagy arról, hogy 
a visszanyert jó hallás lehet kulcsa a 
teljes életnek.

Amikor az ember azt érzi, a környe-
zete türelmetlen, valami elromlott a 
hallásával, problémát okoz, hogy vala-
mit nem értett meg, érdemes utánajár-
ni. A halláskárosodás szubjektív dolog, 
mindenki maga érzi, ha baj van. Ha 
ilyenkor nem talál partnerre, sokféle 
előítélet, mások régi rossz tapasztala-
ta, vagy a ráerőltetés – azaz a megfe-
lelő ellátás hiánya – nemcsak a saját 
életminőségét terheli, hanem az egész 

családét.  Egy pici esélyt kell kapjunk 
– így fogalmaz az első találkozásról a 
lelkiismeretes szakember, aki félel-
meket, pejoratív értelmet is bontogat, 
egészségre nevel, időt, energiát, fi gyel-
met nem sajnálva. Erről  bárki meggyő-
ződhet a március 20-áig tartó Ingyenes 
Hallásszűrési Akció keretében!

A Tünde Hallás Szalon lelkiisme-
retes orvosa, dr. Szikszai János is erő-
síteni fogja a ,,Jó helyen vagyok” ér-
zést, amit legfontosabb célunk elérni. 
Minden ügyfél más környezetből, le-
hetőségekkel, gátlásokkal érkezik, 
ám itt csak az történik, amit szeret-
ne. Az anyagiak, az emberi, hiúsági 
szempontok között főleg a fi atalabba-
kat jellemzi a high tech igénye, amit a 
Widex, a Siemens, az Oticon, a Unitron 
és a Hansaton termékeiből összeállí-
tott portfólióval teljes mértékben tel-
jesíteni tudunk.

Diszkrét, kényelmes digitális ké-
szülékekről szól a kínálat. A technika 
rohamos fejlődését folyamatosan kö-
vetve az elérhető, legnagyobb tudású 
hallókészülékekkel állnak ügyfeleik 
rendelkezésére.

– A próbahordás abban segít, hogy 
a legjobb döntést hozza meg az ügyfél. 
Valahol mindig találkoznak az elkép-
zeléseink, büszkék is vagyunk arra, 
hogy a környék egyetlen magáncége 
vagyunk, mégis a mi ügyfél elégedett-
ségünk 100 százalékos. Olyan érdek-
lődőknek is tudunk fi nomhangolással, 
újratervezéssel segíteni, akik nem tő-
lünk kapták a készüléket, s azoknak 
is szívesen végzem az utógondozását, 
akik régebben jártak nálam.

Tünde és a Fülebarátok 
március 20-ig ingyenes hallásszűrés!

Vizsgáltassa meg hallását 
és tesztelje az Önnek 

LEGMEGFELELŐBB 
hallókészüléket saját otthonában

100%-os ügyfél-elégedettség
A megye legnagyobb 

hallókészülék-kínálata 
(SIEMENS, WIDEX, OTICON, 

UNITRON, HANSATON)
Több mint 30 éves 

szakmai tapasztalat
Rugalmas fi zetési lehetőségek
Egyénre szabott megoldások

é é d tt éél lé dettség

2017. március 7. és 
2017. március 20. 
között

INGYEN

Nyíregyháza, Szent István u. 6. (Kis SZTK oldalában)
Audiológus: Csontó Tünde
Rendel : Dr. Szikszai János adjunktus
fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

BEJELENTKEZÉS:
06-42-23-83-23, 06-30-629-81-61
Telefonos bejelentkezés szombaton 
és vasárnap is 10:00–19:00 között!

Nyitvatartás: Hétfő–Csütörtök: 8:30–17:00, Péntek: 8:30–14:00

www.tundehallasszalon.hu

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.

w w w.olcsoszemuveg.hu

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUS

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
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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:
Egyéb képzéseink tanúsítvánnyal:
� Munkahelyi elsősegélynyújtó 
� Teherkötöző �  Kisgépkezelő 
�  Munkavédelmi képviselő

A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA IDŐPONTJA: 2017. MÁRCIUS 30.

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

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

ablakpárkányok 
készítése 
Sírkő-
tisztítás 

RÖVID 
HATÁRIDŐVEL!

Tán-Gál Kft. Telefon: 70/3653-620 
Tán János kõfaragó mester 20/9288-679 

Tel./fax: 42-206–026;  
Gávavencsellõ, Dózsa Gy. u. 11.

Gránit , 
márvány, 

műkő 
síremlékek,

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

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. március 10., 10.00 – Mátészalka, 
Művelődési Ház – Kölcsey u.2.

2017. március 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

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Mátészalka frekventált utcájában 
150 m2 családi ház parkosított udvar-
ral, kerti halastóval, melléképületekkel 
eladó. Érd: 30-527-6244

l a k á s e l a d á s

eladó Mátészalka, Hősök terén 3 szobás, 
étkezős, 96 m2-es, I. emeleti lakás búto-
rozva. Érd. 20/922-6366

Mátészalka központjában 57 m2-es, II. 
emeleti, nagy erkélyes lakás eladó. Érdek-
lődni: 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, 2. emeleti lakás 
eladó+garázs. Iár: 11 millió. 06-30/308-
7468

szilvavölgy lakóparkban 2010-es épí-
tésű 67-m2 3 szobás nagy teraszos, igé-
nyes, szigetelt, olcsó fenntartható lakás 
jó helyen akár albérlővel együtt eladó. 
06-70/6757-511.

a l b é r l e t e t

építőipari cég keres 6-8 főnek alkal-
mas szálláshelyet kb. 5-6 hónapra. 
Nyíregyházán. Telefon: (0630)383-
6411.

Nyírbátor városközpontban 2 szobás, 

összkomfortos lakás bútorozva kiadó. Érd. 

06-70/314-2789, 06-42/610-243

F ö l d ,  k e r t

Nyírbátor Csűröskertben 1 hold almás 

eladó 700 ezer Ft. Tel. 30/488-0944

Ü z l e t ,  M ű H e l y

Nyíregyházi lakótelepen jó megélhetést 

biztosító üzlethelyiség eladó vagy kiadó! 

Tel. 06-30/403-8149

G é p ,  s z e r s z á M

rotációs kapák, Robi 52-55-ös fűnyí-

ró adapterrel eladók. Iár: 40 ezer Ft/db 

06-70/243-6109.

500-as HARÁNT gyalugép, vasipa-

ri eladó. Iár:100.000 Ft 06-70/2972-928
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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

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

Most az Áfa 

nálad marad!*

SPÓROLJ tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével, azaz 21,26%-kal olcsóbban adjuk!
Az akció március 1.-31. között lesz érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!
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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 499 Ft-ért! Barna, 
szép tollas tojótyúkok előjegyezhe-
tők, ingyenes házhoz szállítással. 
06-70/941-4151

N ö v é N y

Csillagfürt eladó Mátészalkán. Tel. 

30/452-9429

Héjas dió és dióbél eladó. 70/213-

2528

Jó minőségű idared alma száraz tárolás-

ból eladó. 06-30/579-2186

Málnatő, folyton termő eladó Mátészal-

kán. 250 Ft/tő. Tel. 30/978-8275

szőlőoltványok csemegék és borfaj-

ták termelői áron eladók. Tel. 06-30/273-

2351

1 évig faiskolában nevelt, 650 db 

újfehértói fürtös meggy eladó. 650 Ft/db 

06-30/8484-613

e G y é b  e l a d á s

Februári tûzifa akció tavalyi áron! Kalo-

da 80x80x130m ár: 10000Ft-13000Ft-

14500Ft-ig Termékeink kb. 10hóna-

pos kitermelés, akác, tölgy, bükk Fuvar 

mennyiségtől, függően ingyenes ház-

hoz szállítás! Akár 24 órán belül fuva-

runkat teljesítjük.80x80x130-as kaloda 

Ár: 14500 Ft. Ömlesztett m3 ár: 15500 

Ft-16500 Ft. Hívjon bizalommal! Tel. 

30/752-1650

eladó egy dohányzóasztal és egy íróasz-

tal. 06-20/399-6686

tűzifa eladó kalodában 
(0,8mX1,2mX1m) tölgy, bükk, akác 
konyhakészen 14 E Ft/m3-től. Tel. 
06-20/975-0148

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

vásárolnék, bármilyen pótkocsit, MTZ-t 
és Simson-t saját részre. 06-70/500-
3023

s z O l G á l t a t á s

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

Fürdőkád felújítását, szobafestést, 
laminált parketta lerakását vállalom. 
06-20/421-4530

palatető bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlat készítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

á l l á s

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/650-6088

a Tranzit-Dió Kft főkönyvelőt keres. 
Munkavégzés helye: Jánkmajtis. 
Elvárás: minimum regisztrált mérleg-
képes könyvelői végzettség, legalább 
3-5 éves szakmai tapasztalat. Jelent-
kezni lehet: 30/827-3149

állatgondozó juhászt keresek tel-
jes ellátással, ott lakással, fizetéssel. T: 
06(30)712-4369.

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.

dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kező mezőgazdasági munkásokat, trak-
torosokat, tehenészeket, sertésgondozó-
kat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentke-
zés: 06(70)949-0400, adrienn.paloczy@
andreasagro.com www.andreasagro.
com 

Győri munkahelyre targoncásokat és 
CNC-seket felveszünk. Szállás ingyenes, 
utazást térítünk. Tel. 06-20/494-1044

Hajdúnánási munkahelyre keresünk 
gyakorlott lakatosokat és CO hegesztőket 
versenyképes bérrel. Tel: 20/500-6276

Nyíregyházi székhelyű építőipa-
ri cég nehézgépkezelő munkatársat 
keres teljes munkaidőben. Gumike-
rekes kombinált kotrógépekre jogo-
sítvánnyal és gyakorlattal rendelkező 
leendő munkatársak jelentkezését vár-
juk a 70/6277486 telefonszámon.

szórólapterjesztéshez munkatár-
sakat keresünk. Kisteleki, Örökösföld, 
Nyíregyháza, Vitka, Gergelyiugornya 
területére. Tel. 06-30/372-0904

toborzó munkatársat keresünk ukrán 
magyar ajkú és magyarországi munka-
vállalók toborzására Nyugat-Dunántú-
li gyárakba ingyenes szállással, magas 
fizetéssel! Tel. +36-20/3933-446, enge-
délyszám: 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

a u t Ó

autÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-
ZES VÁSÁRLÁSA 0 Ft-tól 5 millió-ig. HÍV-
JON MOST! 0630/8812377

suzukI Alto 2014.1 2. 55000 km 
megkímélten 2018. 11-ig műsza-
kival megbízható állapotban eladó. 
06-70/6757-511

J á r M ű k e r e s é s

autÓbONtÓba VÁSÁROLOK KELE-
TI-NYUGATI AUTÓT 5-30 Ft/kg áron, 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-2182

r é G I s é G

dísztárgyakat, festményt, porce-
lánt, órát, könyvet, ezüstöt, hagyaté-
kot műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-
1855

á l l a t

tojótyúk 599 Ft/db. Szép, barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállít-
va. 06/70-240-13-31

3 hetes előnevelt csirke rendelhető ingye-
nes házhoz szállítással!! 06-30/363-
8074

O k t a t á s t  v á l l a l

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, vendéglátásszervező-ven-
déglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

t á r s k e r e s é s

társközvetítés minden korosztálynak, 
azonnali választással, fotóval, intelligens 
ügyfeleinknek. 20/444-2249

vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Érd. 06703143897

46 éves, dohányzó, Nyíregyházi férfi 
ismerkedne 40-50 közötti vékony, Nyír-
egyházi vagy max. 20-km-re élő hölgy-
gyel! SMS 70/207-6712

63 éves férfi társat keres, Nyíregyháza 
környéki hölgyet. Tel. 20/593-3484

71 éves özvegyasszony korban hozzáillő 
férfit keres. 06-20/399-6686

k ö z l e M é N y

táncmulatság a Nyíregyházi ZH 
éttermében március 11-én, várunk 
mindenkit szeretettel. Asztalfoglalás: 
42/312-936, 30/561-5513

v e G y e s

etI-25-ös gázkazán, sparhelt, és gáz-
tűzhely, bontott pala 40x40-es eladó. 
70/213-2528

Jelentkezőket keresünk 100-200 
m2-es saját fóliában történő mag-
termesztésre, május eleji ültetéssel. 
Jelentkezni lehet telefonon: Turza 
Pál +36-30-567-8545, e-mailben 
dunamagkft@freemail.hu 

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.

Vizes, nedVes 
salétromos 

lakások, pincék utólagos vegyi
falszigetelése, injektálása, kő, 

vályog, vegyes falazat esetén is. 
Pinceszigetelésnél nem kell megvárni 
a víz elszívódását. Profi anyagokkal, 

nagy szakmai gyakorlattal.

Érdeklődni: Németh Károly 
06-70/333-4804, 06-70/333-4814
nemethkaroly1970@citromail.hu
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KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

2,5 tonnáig, országosan, rakodókkal is. 
Szakszerűen, kedvező áron: 100 Ft/km
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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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06-70/883-7339

irodadeb@opuswork.eu
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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 40
76

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 40
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MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

női/férfi  
munkavállalókat 

keresünk 
iskola, irodai 
takarításra.

Vidékről bejárok 
útiköltségét térítjük.

Jelentkezni lehet:
Nyíregyháza,Vay Á. krt.4-6. 

2.em. 206. iroda
Telefon: 06-42/ 453-216, 

0630/ 255-4027
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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!

KARDIOLÓGAI
MAGÁNRENDELÉS

DR. Kun Erzsébet  
belgyógyász, 

kardiológus főorvos

DR. Kun ErzsébetDR. Kun Erzsébet

Nyíregyháza, Szegfű utca 58/D 
Előjegyzés: 0630/ 236-1142

terheléses EKG• 
24 órás EKG• 
szívultrahang• 

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 

E-000949/2014

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, Debreceni utca 93.
Tel./fax: 42/406-692, 42/500-498, Mobil: 30/408-5350; 30/945-0733

E-mail: czakoestsai@t-online.hu   Honlap: www.czakoestarsai.hu

� MIDEA, 
� GALETTI, 

� LG, 
� FISCHER, 

� DAIKIN 
    klímával!

rövid határidővel!
KLÍMASZERELÉS 
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Nyíregyháza, Debreceni út 182. Tel.: 42/596-733   Nyitva: H–P.: 8.00–16.30,  Szo.: 9.00–12.00

Egyedi bútorok gyártása, felmérés alapján!

Újdons
ág!
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A U T Ó  
FELVÁSÁRLÁS!

Azonnali 
készpénzfi zetéssel 2001-2010 közötti

személygépjárművekre, IGÉNY ESETÉN KISZÁLLÁSSAL.
06-30/798-2822


