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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

NÖVÉNYVÉDŐSZER, 
MŰTRÁGYA, VETŐMAG 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Termékeink:
növényvédőszerek• 

műtrágyák• 

lombtrágyák• 

szántóföldi- és • 

kertészeti vetőmagok

agrofóliák, • 

öntözőrendszerek

tőzeg- és földkeverék• 

Szolgáltatásaink:
talajtani és • 
növényvédelmi 
szaktanácsadás
kiszállítás• 
szántóföldi és • 
kertészeti integráció

AKG (Újdonság!)• 
gazdálkodási napló • 
vezetése
tápanyag-• 
gazdálkodási terv 
készítése
nitrátjelentés• 

Székhely: 4233 Balkány, Bocskai út 1.
Tel.: 42/561-065 Fax: 42/561-066 Mobil: 06-30-326-0668

E-mail: nyirchem@t-online.h, Web: www.nyirchem.hu

KORZÓZZ 
LAZÁN!

március 12.
április 02.

május 07. Tavaszi kuponnapok

15%-20%-40% 
kedvezménnyel  4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.,

  /korzobevasarlokozpont, www.korzo.hu

Gyere, és vásárolj a tavaszi kuponvasárnapokon 
részt vevő üzleteinkben, töltsd ki  

a nyereményjáték részvételi lapját, és  

NYERD VISSZA VÁSÁRLÁSOD ÉRTÉKÉT  
KORZÓ AJÁNDÉKUTALVÁNY FORMÁJÁBAN. 

Az ajánlat max. 100.000 Ft értékű vásárlásig érvényes.

Korzo_tavaszi_kuponnapok_202x66.indd   1 2017. 02. 28.   15:41:12

www.butormost.hu

Pazonyi út 
a Matracdepó mellett 
(a benzinkúttal szemben)

Nyíregyháza, 
Orosi út 20

Minden héten más akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Űlőgarnitúrák, sarokülők, franciaágyak, kanapék, 
szekrénysorok, konyhabútorok, étkezőgarnitúrák 

nagy választékban kaphatók!

Sweet Room Bútorcentrum
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PSZIHIÁTRIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Horváth Zsuzsa

Nyíregyháza, Ér utca 23.  
( Hajnal Magánklinik)

Előjegyzés: 
06 20 399 80 46
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Nálunk a bőrcipő 
NEM LUXUS! 

Férfi  és női bőrcipők 
diszkontáron!

Divat, alkalmi, utcai, túra 
és munkavédelmi cipők

Nyíregyháza, Dózsa György u. 14. 
(100m-re a Korzó Üzletközponttól a Károlyi 

Cukrászda és a Főnix Patika között)
Telefon: 20/962-0288 

                         : Bőrcipőbolt Nyíregyháza
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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• 

A U T Ó  FELVÁSÁRLÁS!
2001-2010 közötti

személygépjárművekre, 
IGÉNY ESETÉN 

KISZÁLLÁSSAL.06-30/798-2822
Azonnali készpénzfi zetéssel
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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 
sítu
a vv
igégén
dden
nált
rend

rem

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.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 75 pontján várjuk Ügyfeleinket

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

Az Ön új 
pénzügyi partnere!

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

Feladatok

Elvárások

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

az allas04@miljob.hu e-mail címre.

Német tulajdonú, dinamikusan fejlődő multinacionális  
autóipari beszállító vállalat hosszú távú munkalehetőséget  

kínál az alábbi munkakör betöltésére:

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

GÉPBEÁLLÍTÓ

További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103
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Túl sokat ülnek a  
magyarok az irodában
A harminc év alatti honfitár-
saink gyakran napi tíz órát is 
egyhelyben töltenek.
A magyarok átlagosan 5,6 
órát ülnek naponta, életkor, 
lakóhely és végzettség sze-
rint viszont hatalmas különb-
ségek mutatkoznak: minden 
ötödik 30 év alatti fiatal napi 
8-10 órát ül, a diplomás férfi-
ak ötöde pedig ennél is töb-
bet, napi 10-12 órát tölt egy-
helyben. A mozgásszegény 
életmód pedig nem csak az 
általános közérzetre hat ne-
gatívan, de számos érrend-
szeri betegség, például az 
aranyeresség kockázatát is 
növeli. Az aranyeres pana-
szok kialakulásához a mel-
lékhelyiségben töltött hosz-
szú idő is hozzájárul: a friss 
hazai kutatásból egyértel-
műen kiderül, hogy azok, 
akiknek már volt súlyosabb 
aranyérbetegsége, jóval 
több időt szoktak a mosdó-
ban tölteni, mint egészséges 
társaik. A betegség kezelé-
sében viszont manapság a 
munkahelyi környezet sem 
kell, hogy akadályt jelent-
sen: a kúp és kenőcs mellett 
már az egyszerűen bevehe-
tő, diszkrét és gyors megol-
dással, az aranyértablettával 
is orvosolni lehet a tünete-
ket. A mozgáshiány, a túl sok 
ülőmunka és az egészségte-
len táplálkozás – olyan civi-
lizációs ártalmak, amelyek a 
magyar társadalom jelentős 
részét is érintik, és számos 
népbetegség kialakulásához 
aktívan hozzájárulnak. Az 
ülőmunkát végzőknél példá-
ul kétszer gyakoribb az ér-
rendszeri betegségek elő-
fordulása, sőt a rostszegény 
táplálkozás és az elégtelen 
folyadékbevitel miatt kiala-
kuló székrekedés is tovább 
növeli az aranyeresség koc-
kázatát. A vidéken élők és az 
alapfokú végzettségűek töb-
bet mozognak, mint az átlag.
 HBN

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

40
52

8



32017. március 10.

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

Feladatok

Elvárások

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

az allas04@miljob.hu e-mail címre.

Német tulajdonú, dinamikusan fejlődő multinacionális  
autóipari beszállító vállalat hosszú távú munkalehetőséget  

kínál az alábbi munkakör betöltésére:

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

GYÁRTÓSORI CSOPORTVEZETŐ

További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit

www.fmcagro.huRácz Tibor
06-20/9438-698 40
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A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2017 áprilisától:

pincér / sZAkács / sZobAtAkArító / segéDmunkás /
kertésZ / usZoDAmester / lonDiner /

sZálloDAi recepciós (német és angol nyelvtudással)

biztosítunk: kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást, 
szállást 2 ágyas szobákban. Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

NYÍREGYHÁZANYÍREGYHÁZANYÍREGYHÁZANYÍREGYHÁZANYÍREGYHÁZANYÍREGYHÁZA
TESCO PARKOLÓ – PAZONYI ÚTTESCO PARKOLÓ – PAZONYI ÚTTESCO PARKOLÓ – PAZONYI ÚT

HANUSCSÁK  MIHÁLY: 

+36-20/516-8555  mihaly.hanuscsak@russmedia.hu

NAGYNÉ  PAPP EDIT: 

+36-20/973-9764  edit.nagyne@russmedia.hu

TARNÉ  MAGDI: 

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

KOVÁCS  JUDIT: 

+36-20/417-2373  judit.kovacs@russmedia.hu

LUKÁCS  BARNABÁS: 

+36-20/417-2565  barna.lukacs@russmedia.hu

TÓTHNÉ KUN KATALIN

36-70/198-1193;   katalin.tothne@russmedia.hu
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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: 2017/10.
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

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

apagyon kétszobás konvektoros kis ház 
400 négyszögöles kerttel eladó. 30/532 
8116

erdőbényén panorámás üdülőövezet-
ben családi ház eladó. Ár: 9.500.000 Ft. 
Tel. 06-70/434-8557.

Nyírbátor, Kölcsey úton 2,5 szobás csa-
ládi ház eladó!  Tel.: 06 30/612 8282

sopronban összeköltözőknek két szin-
ten összesen 120 nm-es családi ház 
pincével valamint 50 nm-es lakás 340 
nm-es telken 2 garázzsal eladó. Érd. 
+36-70/573-4128.

l a k á s e l a d á s

Hajdúszoboszlón 46 négyzetméteres 
társasházi lakás, fürdőtől 200 méterre 
eladó. Tel. 06 20/960 9223

Hajdúszoboszló központjában, fürdő-
höz közel, Szilfákalja utcán, teljesen felújí-
tott 72 nm-es, I. emeleti társasházi lakás 
eladó! Tel. 06-30/573-9250

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

Nyíregyházán, városközpontban, a 
Krúdy házban galériás, teraszos, egy lég-
terű, 52 m2-es lakás eladó. Irányár: 16,2 
M. 06-30/436-7130

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.

l a k á s k e r e s é s

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

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

é p í t é s i  t e l e k

Nyíregyházán építési telek körbekerítve 
1750 nm-es eladó.  Az utca szilárd útbur-
kolatú, közművek az utcában.  Irányár: 5,5 
millió Érd. 06 20 205 8150

F ö l d ,  k e r t

Nyírbátor Csűröskertben 1 hold almás 
eladó 700 ezer Ft. Tel. 30/488-0944

Nyíregyházához 2 km-re 2170 m2-es 
kert kanális parton eladó 06-20/451-
3373

G é p ,  s z e r s z á M

rotációs kapák Robi 52-55-ös Fűnyíró 
adapterrel eladók Iá:40 ezer Ft/db 06-70-
243-6109.

sopronban asztalosműhely megszűnése 
miatt kisipari gépek hozzátartozó szerszá-
mokkal eladók: +36-20/201-4629.

J á r M ű a l k a t r é s z

Új-használt sport, túra, cross, supermoto 
motorgumik eladók! 06-30/617-8593

a u t ó

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

renault Thalia 1,4-es, 2005-ös 66.000 
km, szürke személygépkocsi eladó! Tel. 
06 20/351-7822

suzuki Alto 2004. 12.  55000 km 
megkímélten 2018. 11-ig műszaki-
val, megbízható állapotban eladó. Iár: 
530 ezer Ft 06-70/6757-511

J á r M ű k e r e s é s

autófelvásárlás! Állapot és kortól 
függetlenül azonnali készpénzfizetéssel! 
06706255878

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

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 
Ft/db. Tel. 06-20/204-2382

N ö V é N y

Csillagfürt eladó Mátészalkán. Tel. 
30/452-9429

Gyökeres szőlő Othelló, Zala gyöngye, 
Saszla, termelőtől eladó Nyíregyháza-
Sóstóhegyen 400 Ft/db. 42/448-155, 
30/578-7799

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

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

szezonvégi kiárusítás kalodás, ömlesz-
tett, konyhakész hasított tűzifa, tölgy, 
bükk, akác. Akár ingyenes szállítás. Kalo-
da 1mx1mx1m ár:12500 Ft Erdei m3 ár: 
25000 Ft Üzemi ömlesztett ár: 17500 Ft /
m3 Hívjon bizalommal: 20/512-6628

tűzifa akció! Termékeink akác, tölgy, 
bükk Kaloda 80x80x130m ár: 11500Ft-
14500Ft-ig Fuvarunkat 24 órán belül telje-
sítjük. Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 
Ft. Hívjon bizalommal! Tel.:30/333-0344 
Tel.:30/351-1659

tűzifa bükk, tölgy, gyertyán szálban 
1mx1mx1,1m 15500 Ft/métere, kb.20 
Ft/kg 06-70/3845283

tűzifa, bükk, tölgy, gyertyán 15500 
Ft/1mx1mx1,1m 20 métertől kb. 20 Ft/
kg 06-70/3845283

e G y é B  k e r e s é s

ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, 
forrasztópálca, amalgám, érintkező pogá-
csa felvásárlás minden formában, ezek 
ötvözeteit. Tel. 06-20/923-4251

ipari ezüst, amalgám, platina, pallá-
dium felvásárlása helyszíni kp fizetés-
sel! 06702921004

s z O l G á l t a t á s t  k í N á l

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

KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

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

39
40
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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
07

6
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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

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)
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Nyíregyháza, Búza tér 3.
www.lensit.hu
� 30/345-2380

r 3.
Jelentkezzen 

mielőbb!
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Kedvtelési célú

tanfolyam indul 
a Lensit Bt-nél!
taanffolyam induul
aa Leensit BBt-nnéll!

kishajó-vezetői
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A Fülebarát Bt. név játéko-
san cseng, kedves, baráti lég-
körben találják meg a legjobb 
hallókészüléket.

NYÍREGYHÁZA. Volt egyszer 
egy mese, amiben elvarázsolt bolt-
ba értek a vándorok, hogy kérdése-
ikre választ kapjanak. Akkor jutott 
eszembe, amikor a horgolt terítős 
asztalkánál ültem, barátságos tör-
téneteket hallgatva elveszettnek hitt 
komfortérzetről, visszakapott türe-
lemről, szertefoszló félelemről.

A Tünde Hallás Szalon három 
éve nyitott meg a Szent István ut-
ca 6. szám alatt, de a cég szlogen-
je ,,Ahol értő fülekre talál” Csontó 
Tünde tanácsadót már harminc éve 
eltalálta. Valahogy cégről cégre, üz-
letről üzletre jönnek vele az ügyfe-
lek, s a legnagyobb hallókészülék-
gyártók is.

– Mindenkit szívesen látok, egy 
beszélgetésre is, akit a szakmában 
töltött harmincnégy évem alatt bár-
mikor, bármelyik cégnél elláttam, 
most már ugyanis a magam ura va-
gyok. Elhagytam az eladási muta-
tó nyomását, csak a saját lelkiisme-
retemnek kell megfelelni, ami azt 
diktálja, hogy a hallásgondozásban 
az ember a legfontosabb szereplő – 
vallja a szalon névadója.

Észre sem veszi, ho gyan építke-
zik a vállalkozása bemutatásában a 
szabadság fogal maira, legyen szó 
üz lete küldetéséről, az emberek 

döntési szabadságáról, vagy éppen 
arról, hogy a visszanyert jó hallás 
kulcsa a teljes életnek.

– Amikor az ember azt érzi, a kör-
nyezete türelmetlen, vala mi elromlott 
a hallásával, problémát okoz, hogy 
valamit nem értett meg, érdemes utá-
najárni. A halláskárosodás szubjek-
tív dolog, mindenki maga érzi, ha baj 
van. Ha ilyenkor nem talál part nerre, 
sokféle előítélet, mások régi rossz ta-
pasztalata vagy a ráeről tetés – azaz a 
meg felelő ellátás hiánya – nemcsak 

a saját életminőségét terheli, hanem 
az egész családét.

Egy pici esélyt kell kapnunk – így 
fogalmaz az első találkozásról a lel-
kiismeretes szakember, aki félelme-
ket, pejoratív értelmet is bontogat, 
egészségre nevel, időt, energiát, fi-
gyelmet nem sajnálva.

Emberséges bánásmód
Erről bárki meggyőződhet a már-

cius 20-áig tartó ingyenes hallásszű-
rési akció keretében, melyre akár 

hétvégén is, a 10 és 19 óra között 
hívható telefonszámokon lehet jelent-
kezni, illetve a közösségi és a webol-
dalukon is lehet tájékozódni.

A Tünde Hallás Szalon lelkiis-
meretes orvosa, dr. Szikszai János 
is erősíti a ,,jó helyen vagyok” ér-
zést, aminek az elérése a legfonto-
sabb céljuk. A high tech igényt is 
teljes mértékben teljesíteni tudják a 
Widex, Siemens, Oticon, Unitron és 
a Hansaton termékeiből összeállított 
portfólióval. A Kelet-Hűségkártyával 

rendelkezőknek a hallókészülékhez 
szükséges elemek árából 30% ked-
vezményt biztosítanak, így azok 
63 forintos darab áron érhetők el a 
szalonban.

Diszkrét, kényelmes digitá-
lis készülékekről szól a kínálat. A 
technika fejlődését folyamatosan 
követve, a legnagyobb tudású hal-
lókészülékekkel állnak ügyfeleik 
rendelkezésére.

– A próbahordás abban segít, hogy 
a legjobb döntést hozza meg az ügy-
fél. Mindig találkoznak az elképze-
léseink, büszkék is vagyunk arra, 
hogy a környék egyetlen magáncége 
vagyunk, mégis a mi ügyfél-elége-
dettségünk 100 százalékos. Olyan 
érdeklődőknek is segítünk finomhan-
golással, újratervezéssel, akik nem 
tőlünk kapták a készüléket, s azok-
nak is szívesen végzem az utógondo-
zását, akik régebben jártak nálam.

Professzionális ellátás és empátia

Tünde és a Fülebarátok – március 20-áig ingyenes a hallásszűrés

Tünde Hallás Szalon
Nyíregyháza, 

 Szent István u. 6.
Tel.: 42–238–323, 30–629–8161

Web:  
www.tundehallasszalon.hu

Facebook:  
Tünde Hallás Szalon

Március 20-áig 
iNgyeNeS 

a hallásszűrés

elérHeTőSég
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MEGŐRÜLTEK 
AZ ÁRAINK!

ÁRENGEDMÉNY!*

SZEZON ELŐTTI 
KIÁRUSÍTÁS

30%
2017. március 10-étől március 31-éig

*A második pár cipőből

TOP CIPŐ
Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 6.

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.

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 

A húsvéti ünnepekre is
F T 

több mint 20-éve a piacon!

Házias jellegű termékek!• 
Vidéki tenyésztésű csibék!• 
A csibék zárt, vidéki 
tenyésztésben, hatóságilag 
ellenőrzött körülmények között • 
nevelkednek.
100%-ban magyar!• 
Import árut nem dolgozunk fel!
Megbízhatóság!• 
Hatóságilag folyamatosan 
ellenőrzött, nyomonkövethető 
barom� hús!

Kálmánháza, Dorogi u. 20. Telefon: 42/244-025, 42/244-122, 42/244-087
Telephelyünkön kiszolgáljuk vásárlóinkat! Nyitva tartás: H-Cs: 7-16, P: 6-14

Folyamatos akciókkal várjuk 
kedves vásárlóinkat.

vásároljon
F tt ááF l kk ióókkkk áá jF ll tt kk iióókkkk ll áá j

a Kálmánházi Baromfi feldolgozó termékeiből

Magyarországi telephellyel 
rendelkező Német betonacél 

feldolgozó cég keres 
Európai üzemeibe

CO hegesztőket  
és betonacél 

feldolgozókat 
tartós kiküldetésre

Elvárás:
-  több műszakos munkarend és  

változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
-   hegesztő, karosszérialakatos,  

szerkezetlakatos géplakatos,  
esztergályos végzettség

- nagy munkabírás
BIZTOsÍTUNK:
-  határozatlan idejű munkaviszony
-  kiemelkedő fizetés
-  szállás 

Jelentkezni lehet: 
22/574-318, 22/574-082 

számon munkanapokon 8-16-ig

06-70/883-7339

irodadeb@opuswork.eu
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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

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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a cserepes lemeztetők készítése akár 
bontás nélkül a palára is. Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel. Lapos tetők hő- 
és vízszigetelése. Csatornázás, kémény-
rakás. 15% kedvezmény. Ingyen áraján-
lat! www.lackoteto.5mp.eu T: 06-70/591-
9739

építőipari munkákat, bádogos mun-
kákat, tetőfedést, ácsmunkákat, tetőja-
vítást, tetőmosást, festést, térkövezést, 
épületbontást, javításokat vállalunk! Érd. 
06 20/ 332 5390

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

lapos tető hő-víz szigetelés, bádogos 
és ácsmunkák, palatetők mosása, bon-
tás nélküli szigetelése 70/5669101

MűFOGsOrkészítés csa-
ládi akcióban akár ingyen is! T: 
06-20/2892535

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

á l l á s

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

állatgondozó juhászt keresek teljes 
ellátással, ott lakással, fizetéssel. Tel. 
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.

autóipari szolgáltató vállalat orszá-
gosan hosszú távú munkára minőség-
ellenőröket, betanított munkásokat, 
varrónőket keres. Juttatások. 150-
200 E Ft nettó/hó+szállás, munkaru-
ha, negyedéves bónusz, fizetési előleg. 
Érd: hr@fentisg.eu 06/20-277-1070.

azonnali belépéssel tanyára, ott lakás-
sal, egyedülálló juhászt felveszek. Fizetés 
megegyezés szerint. 06-20/391-1552

Balatonkenesei vendéglőbe szezonra 
szakácsot, pultost, konyhai kisegítőt felve-
szek. Érdeklődni: 06-30/3933-548

Betanított dolgozókat keresünk Győrbe 
azonnali kezdéssel. Jó kereseti lehetőség. 
Szállás biztosított. Érd. 06(30)969-8798, 
06(70)701-6601.

A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt.

SZAKÁCS 
munkatársat keres. 
Fényképes önéletrajzokat a 

sostort@sostort.hu 
e-mail címre, vagy a 

Sóstó – Gyógyfürdők Zrt., 
4431 Nyíregyháza, 
Szódaház utca 18. 

címre folyamatosan várjuk. 
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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. 06-70/354-9321

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 

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

siófokon, kürtöskalács sütéshez, férfi- 
női alkalmazottat keresünk, kórtól függet-
len, szállás megoldható. 06/20/3491-490, 
06/20/4293-645

szaBOlCs megyébe hegesztő laka-
tosokat és CO-hegesztőket keresünk 
azonnali munkakezdéssel. Versenyké-
pes fizetés, túlórázási lehetőség. Szál-
lás, előleg biztosított. Feltétel: önálló 
munkavégzéshez szükséges rajzolva-
sás, józan élet. 06/70-677-0490.

zamárdiba egész éven át nyitva tar-
tó étterem hosszútávra szakácsot keres. 
Szállást, ellátást tudunk biztosítani. Érdek-
lődni: 06/30/9460-512

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

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

Hölgy kapcsolatot keres Nyíregyházán. 
06703524212

s z a B a d i d ő ,  ü d ü l é s

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 
20.500 Ft/fő/7 éj, 13.900 Ft/fő/3 éj www.
frankvendeghaz.hu 06-30/944-9398

V e G y e s

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 

Gránitkert Kft.
Ct.: Nagy Sipos István

Tel.: 20/345-0867
Tel./Fax: 45/404-363

E-mail: granitkertkft@freemail.hu

Vásárosnamény,
I� úság út 43.

Kisvárda,
Árpád u. 99.

Nyíregyháza,
Inczédy sor 2.

Semjén,
Rákóczi út 8.

SÍREMLÉKET TAVALYI GYÁRTÓI ÁRON!
PLUSZ AJÁNDÉK KIEGÉSZÍTŐK!

Az akció időtartama: 
2017. 02. 01–2017. 04. 08. ill. a készlet erejéig.
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FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET
Debrecen, Kossuth u. 21.

Telefon: +36 (20) 433-3812;  +36 (30) 206-0033

F

T

Vőlegény öltönyök, szettek, alkalmi 
ingek, kiegészítők, nyakkendők, 

NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓAK! 

ÁLMAID ÖLTÖNYÉT 
megvalósítjuk, sőt 

SAJÁT IGÉNY SZERINT 
ELKÉSZÍTJÜK!

Méretre igazítás INGYENES!
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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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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!

Újdon
ság!

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

20
 k

m
-e

s 
kö

rz
et

ben in
gyenes házhoz szállítás!

41-es főút

Oros

benzin-
kút

NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy

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
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Magával ragadó zenék, dalok, mondókák és mesék segítségével, gaz-
dag nyelvi környezetben angol nyelvelsajátítás. A Helen Doron Eng-
lish több mint 30 év tapasztalatával segít abban, hogy a gyerekek ma-
gabiztos élethosszig tartó tanulókká váljanak, és nagy önbizalommal 
használják az angol nyelvet.

Angol nyelvoktatás

agágágágágágááááávvavavavalllllll raraggadódódó zenék, dalok, mondókák és mesék segíítít éééésé ééééégégéveevevelllllllll, ggggg gaaaaz

3 hónapos kortól 
19 éves korig

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 18.
A részvétel regisztrációhoz kötött.

06-30-470-4514    nyiregyhaza@helendoron.com

j g y

Hogyan oldd meg 
gyermeked 

nyelvtanulási 
problémáit már most?

Kezdjétek el már most az 
angolozást minél hamarabb. 

Várunk ingyenes bemutató óráinkra.

2017. 03. 13. hétfő  16:00 óra  3-6 éves korig• 
2017. 03.14. kedd  10:00óra  3- 22 hónapos korig• 
2017. 03.16. csütörtök  18:00 óra  6-9 éves korig.• 

PIROSKA RUHAJAVÍTÓ

3.500 Ft feletti javításnál 
mézkülönlegességet 

kap kóstolóba.

Nyíregyháza, Dohány út.5; 0670 / 946-97-26

Nadrág aljazás cipzárcsere
kabátokon is, szűkítés- bővítés is,

Gyorsan, - Határidőre!
JAVÍTTASSON VELÜNK!

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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Érdeklődni: 44/452-433

INGYENES 
35 órás 

INFORMATIKAI 
KÉPZÉS 
kezdőknek

a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum 
tagintézményeiben!
Mátészalkán, Nyírbátorban, 

Nagykállóban!
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