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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

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!

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

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

ÚJ

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.,

40
53

2
40

73
1

40
90

9

41
00

7
40

73
0

39
40

6

A U T Ó  FELVÁSÁRLÁS!
2001-2010 közötti

személygépjárművekre, 
IGÉNY ESETÉN 

KISZÁLLÁSSAL.06-30/798-2822
Azonnali készpénzfi zetéssel

KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

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

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

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

Nyílászáró Galéria
Minőségi Nyílászárók,

egyedi bútorok 
gyártása, értékesítése

• Egyedi méret alapján
• Felméréstől beépítésig
•  Asztalosmunkák 

kivitelezése
•  Belsőépítészeti munkák 

kivitelezése
•  Egyedi bútorok tervezése, 

kivitelezése
•  Fűrészáru gyártás – 

értékesítés

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

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

Engedély szám: E-000528/2014

Jelentkezz, és tanulj nálunk!

Euroexam Próbavizsga Turné 2017 
Nyíregyházán is!

Derítsd ki INGYENES 
próbavizsgánkkal, készen 
állsz-e a nyelvvizsgára!

A próbanyelvvizsga időpontja: március 25.

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

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

ECHO PLASZTIKAI SEBÉSZET

ESZTÉTIKAI - PLASZTIKAI SEBÉSZETI MŰTÉTEK:
MELLPLASZTIKA• 
HASPLASZTIKA• 
ORR-, FÜL-, • 
ARCPLASZTIKA
ZSÍRLESZÍVÁS• 
HÓNALJI IZZAD-• 
SÁGMIRIGYEK 
ELTÁVOLÍTÁSA

ANYAJEGYEK, • 
BŐRDAGANATOK 
KIMETSZÉSE
VISSZEREK • 
ELTÁVOLÍTÁSA 
RÁNC ÉS • 
AJAKFELTÖLTÉS
BOTOX• 

4024 Debrecen Kossuth u.56; 4032 Debrecen Nagyerdei krt.98. 

DR. PÉTER ZOLTÁN
�:+36 20 976 35 74
peterz@med.unideb.hu
www.echoplast.hu
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Érvényes: 2017. április 17-étől 2017. április 30-áig!

Belvárosi Optika kupon  60%

50%

É é á

Nyíregyháza, Kossuth tér 1. � 70/331-9590, 70/331-7265
Nyitvatartás: H.–P.: 9–16.30, Szombat: 9–11.30
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT szemüveg-kontaktlencse készíttetés esetén.
Minden egészségpénztár szerződött partnere. 
Erzsébet-utalvány, SZÉP-kártya-elfogadóhely

Elérkezett az ideje, hogy végre jó szemüveget viseljen!
A Belvárosi Optika és Szemüvegdiszkontban most megteheti!

SZEMÜVEG-
DISZKONT 

a BELVÁROSI 
OPTIKÁBAN!

Ha ide bemegyek, és ha kijövök, 

nagyon jól kijövök!

� Fényre sötétedő 1 pár lencse kerettel: 29.990 Ft
� Keményített műanyag lencsepár kerettel: 12.000 Ft
� Tükröződésmentesített lencsepár kerettel: 15.000 Ft
� 30%-os vékonyított lencsepár tükröződésmentesített réteggel, kerettel: 22.000 Ft
� 50%-os vékonyított lencsepár tükröződésmentesített réteggel, kerettel: 28.000 Ft
� ZEISS multifokális lencsepár – minden védőréteggel – már 55.000 Ft-tól!
� Minőségi, márkás keretek már 10.000 Ft-tól! (multilencsék!)
� Divatos gyerekkeretek már 6.000 Ft-tól!

kedvezmény

� �

�

�

Minden héten online is megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu

Sarkifény időskorúak gondozása
Engedéllyel rendelkező 

lakók beköltözését várja 
Hajdúszoboszlón.

g yggg

Telefon: 06-30/493-8841

� 20/9818-767

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

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

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: 352 Ft/liter*

Kärcher benzinkút 
már Tiszavasváriban is!

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

2017. március 17-ei ár:
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Érdeklődjön kedvezményprogramunkról és hűségszolgáltatásunkról  
az OTP Bank fiókjaiban! 

THM: 7,7% – 9,9%1

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 299 2999 • 06 1 366 6037
 
Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el.  
Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges. 

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el bármelyik 
bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből!  
A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

1A THM értéke a 2017. március 5-én érvényes kondíciók alapján a Fix20 Lakáshitel termékre, valamennyi  
aktuális díjkedvezménnyel, 5 millió Ft kölcsönösszegre 20 éves futamidő mellett került meghatározásra  
az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén  
a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.

Válassza Fix20 Lakáshitelünket,  
állandó kamattal!

„ Kiszámítható ajánlat lakáscéljaihoz.” 
Molnár Angelika, OTP Bank, pásztói fiók

40
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8
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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: 2017/11.
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
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Névnapok március 20.  • Klaudia 

március 21.  • Benedek 
március 22.  • Beáta, Izolda 
március 23.  • Emőke 

március 24.  • Gábor, Karina 
március 25.  • Irén, Írisz 
március 26.  • Emánuel 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, 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

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!

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 75 pontján várjuk Ügyfeleinket

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

Az Ön új 
pénzügyi partnere!

HUNGAROPRINT 
PAPÍR-ÍRÓSZER

Nyíregyháza, Kilátó út 25/E, 
Tel./fax: 42/400-550, 

42/500-027
� www.hprint.hu � 

� hprint1992@gmail.com �

 Készüljünk együtt a húsvétra!
Kreatív termékek, kifestők 

G OHUNGAROPRINTTGAROPRINTTHUNGAROPRINHUNGAROPRINT
PAPÍR-ÍRÓSZERPAPÍR-ÍRÓSZER

Nyíregyháza, Kilátó út 25/E,, 
Tel./fax: 42/400-550,

42/500-027
� www.hprint.hu �

� hprint1992@gmail.com �

ü k ü hú éKé ü jünk együtt a húsvétra!Készülljünk egygyütt a hü e ütt a ús ét aKés ü kK ljünk együtt a húsvl nk együtt a húsvétrz !z e éé ssz tt a húsvétKé gyütt a húsvsz yütt a húsvvétra!yszészü ünk együtt a húsvétraü k ütüK j Készüljünk együtt a húsvétra!
kkk kk, , ,  kikk fefefefeststttsttőkőkőkőőkőkőékékékkkkkeekekke kikkikikk ffefef sss őőőőőőőatttíttítííív vv v v v tteeeeetermrmrmrmmmmmékékékékééé ekeekekeeke ,,,ííívvv tttteeermmméééééé eeeeeeeKKrK eeeeaeaaaaaeeeaaaae ,,, ssssssssstttttttttttttttttttttvvvvvtttttttttttttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkffffffffiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrrrrííííííírrKKKKKKK kkkkkkkkke é eeatttttíítK aKreeeeaaa esss kkkkkkkkkkeeaa tttt tttííí ééé ii eestststtttőkőkőkőkőkkőkőkKreatív termékek, kifestők 
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Előtérben a  
funkcionalitás
A divathoz hasonlóan a lak-
berendezési trendek is kül-
földről gyűrűznek be ha-
zánkba. Elmondható, hogy 
napjainkban a konyhák is 
modernizálódnak és egyre 
inkább személyre szabottak. 
Már a küszöbünkön kopogtat 
az „okos konyha”: teret nyer-
nek a high tech kiegészítők, 
például szakácskönyv he-
lyett a tabletek, vagy éppen 
szenzoros érzékelők váltják 
fel a klasszikus főzőlapokat. 
Egy nagyon fontos elem, ami 
nem újdonság, inkább csak 
tovább erősödik: a funkcio-
nálisan megtervezett főző 
helyiség. A tengeren túlról 
származó nyitottság ideá-
lis, központosítja a konyhát, 
és megadja a helyet a szóra-
kozásra a vendégek részére, 
miközben a házigazda főz.
A konyhák színeinek – 
ugyanúgy, mint a belső te-
reknél – tervezésénél két 
irány van. Az egyik a karak-
teres kontrasztokat kívánja, 
a másik a homogén pasztell 
árnyalatokat: fehér, szür-
ke, bézs valamilyen csillo-
gó kiegészítéssel. Az észa-
ki stílusnak nevezett fehér 
és világos fa dominanciájú 
konyhák kiegészülnek erő-
teljesebb színekkel. A sötét 
fa felületek esetében elen-
gedhetetlen a megfelelően 
alkalmazott világítás, amit 
legkönnyebben a bútorok 
élének valamint a munkafe-
lületek megvilágításával ér-
hetünk el. A modern építé-
szetben megszokott a beton 
használata, 2016-ban búto-
rainkban is megjelenik ez a 
közkedvelt felület, ráadásul 
struktúrált, nagyon élethű 
felülettel. A lényeg a letisz-
tult vonalvezetés, legyen az 
függőleges vagy vízszintes 
elrendezés.
Továbbra is nagyon kereset-
tek a fémes konyha változa-
tai, ebben az esztendőben 
a hideg konyhai fémeket a 
melegebbek váltják fel. Egy-
re hangsúlyosabbak lesznek 
a konyha fém kiegészítői, 
de a szokásos hideg ezüst, 
króm, rozsdamentes acél he-
lyébe az arany, réz és bronz 
lép. Természetesen a féme-
ket keverhetjük is, izgalmas 
lesz a látvány. A meleg ha-
tású fém kiegészítők egy 
csepp luxust csempésznek a 
térbe, ezzel téve elegánssá 
konyhánkat, de az ipari stílus 
is menő, ha inkább ebbe az 
irányba indulnánk el. 
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Tel.: +36-20/9437-995

UTAZZON VELEM 
BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN!

www.csababusz.hu, 
info@csababusz.hu

Kényelmesen, kellemesen, szívesen szállítom Önt,

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,  10%

kedvezmény

Az akció 2017. február 10-étől 2017. március 31-éig tart. 
Más akcióval nem vonható össze.

Tiszta Forrás 
Környezettudatos Bolt

Nyíregyháza Bujtos u. 29. 
Telefon: +36-70/608-4549 

Web: tisztaforras.eu

yy
A tudatos élet eszköztára!

Glutén-
mentes, 
Allergén-
mentes, 
Paleo és 
Bio Termékek.
Minden Termékünkre 
10% kedvezmény!

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:

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:

Témák: játszótéri eszközök karbantartása, dokumentálás, ellenőrzés, hatályos jogszabályok
Részletes információ és jelentkezési lap a honlapunkon: www.tuzmegelozes.hu

� Tűzvédelmi főelőadó (E-000714/2014/A006) – (Elindult, lehet még jelentkezni!)
� Munkavédelmi technikus (E-000714/2014/A004) – (Hamarosan indul, még lehet jelentkezni)

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, ISKOLÁK, ÖNKORMÁNYZATOK FIGYELMÉBE!
Játszótereik biztonságos üzemeltetésében segítünk Önöknek

KONFERENCIÁNKON – 2017. ÁPRILIS 6-án, 8.30-tól

Tűzvédelmi szakvizsga (Március 30.)

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

*Részletek az üzletben.*Részletek az üzletben.

MÁRCIUS VÉGÉIG 

FOLYAMATOSAN 

MEGÚJULÓ 

ÁRUKÉSZLETTEL, 

ÉS KIEMELKEDŐ 

AKCIÓKKAL 

VÁRJUK!
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PSZIHIÁTRIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Horváth Zsuzsa

Nyíregyháza, Ér utca 23.  
( Hajnal Magánklinik)

Előjegyzés: 
06 20 399 80 46

40
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nagyecseden 2 szobás, összkomfor-
tos családi ház nagy kerttel eladó! Irány-
ár: 1,8 millió Ft. Érd. 06-70/457-5082 
vagy 06-70/457-9422

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

sóstóhegyen minden igényt kielégí-
tő 140 m2-es családi ház eladó. Tel. 
30/207-2934

l a k á s e l a d á s

Hajdúszoboszló központjában, für-
dőhöz közel, Szilfákalja utcán, teljesen 
felújított 72 nm-es, I. emeleti társasházi 
lakás eladó! Tel. 06-30/573-9250

é p í t é s i  t e l e k

építési ingatlan eladó, 5200 m2 
Mátészalka, Zöldfa u. 49. 06-70/679-
7579

F ö l d ,  k e r t

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

telkemet eladnám vagy kiadnám! Fólia 
sátrasok előnyben!  Tel. 06-20/451-
3373

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z

Nyíregyháza-Császárszállás üdü-
lőtelepen szintes, összkomfortos üdülő 
bútorozva. 5,5 M Ft. 06-20/806-9678

g é p ,  s z e r s z á m

Borona 5 és 4 leveles, középnehéz, 
kézzel összecsukható, keveset használt, 
eladó. 120 E Ft. 06-30/655-1051

a u t ó

autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZ-
PÉNZES VÁSÁRLÁSA 0 Ft-tól 5 millió-ig. 
HÍVJON MOST! 0630/8812377

r é g i s é g

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

á l l a t

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

N ö v é N y

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

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

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

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

Baleseti szolgáltatások (Ft) Bázis Standard Optimum Gyermek

Baleseti haláleset 7500000 10000000 15000000 1000000

Balesetbôl eredô 31–100% közötti 
maradandó egészségkárosodás arányos térítéssel

10000000 20000000 30000000 10000000

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

5000000 5000000 5000000 2000000

Balesetbôl eredô 10–30% közötti maradandó 
egészségkárosodás egyösszegû térítéssel 

150000 250000 500000 200000

Kullancs okozta bénulás 500000 1000000 2000000 2000000

Égési sérülés 500000 750000 1000000 250000

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

Sürgősségi szállítás-mentés 1000000 1500000 2000000 2000000

Baleseti eredetû mûtéti térítés 500000 750000 1000000 100000

Baleseti eredetû kórházi napi térítés 5000 7500 10000 5000

Baleseti eredetû keresôképtelenség egyszeri 
térítéssel (28 nap után)

100000 150000 250000 –

Tanulási támogatás 
(28 nap kórházi tartózkodás után)

– – – 50000

Személyi felelősségbiztosítás 5000000 5000000 5000000 –*

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

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

Több biztosított esetén 10% kedvezmény az éves díjból. 

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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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

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.

40
66

4

40
94

7

Ortopédiai cipészt keresünk mosonma-

gyaróvári telephelyre. Érd: 06/30/9377-

335

siófoki étterem keres szakács, felszol-

gáló és pultos munkatársakat a nyári 

szezonra májustól szeptemberig. Szál-

lást biztosítunk. Fényképes önéletrajzot a 

recepcio@enternet.hu címre várunk.

zamárdiban, egész éven át nyitva 

tartó étterem hosszútávra szakácsot 

keres. Szállást, ellátást tudunk biztosí-

tani. Érdeklődni: 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

k i e g é s z í t ő  m u N k á t  k e r e s

24 éves, dekoratív, igényes, kedves, 

Nyíregyházi lány kiegészítő munkát vál-

lal. Tel. 06-20/254-5048

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, aranykalá-

szos gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-

6166. www.oktatohazkelet.hu 

(E-000937/2014/A001-A011)

40
94
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Autógumi 
szerelő
munkatársakat

keresünk
stuttgarti, müncheni 

autószervizbe 
március végi 

kezdéssel. 
Tel.: 06-46/509-776 

office@personalpartner.hu

Jó minőségű idared alma száraz táro-
lásból eladó. 06-30/579-2186

málnatő, folyton termő eladó Mátészal-
kán. 250 Ft/tő. Tel. 30/978-8275

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: 11500 
Ft/m3. Ingyenes házhoz szállítással! Tel: 
30/752-0961

Női, lengyel, originál, rövid ujjú blúzok 6 
színben, 38-44 méretig, készítői ár alatt 
eladók! Tel. 06-30/616-3828

zanussi felültöltős 2014. év, tengely 
hibás olcsón eladó! Tel. 06-30/616-
3828

e g y é B  k e r e s é s

dunnát, párnát, hagyatékot vásárolunk 
megbízható korrekt fizetés. Hívásra ház-
hoz megyek. Érd. 06-70/281-2159

ezüst, platina, palládium paszta, nit-
rát, forrasztópálca, amalgám, érintkező 
pogácsa felvásárlás minden formában, 
ezek ötvözeteit. Tel. 06-20/923-4251

Használt szerszámot vásárolok. Eszter-
gagépeket, lapkákat, mérőeszközöket, 
és egyéb szerszámokat. Tel. 06-70/517-
5503

régi kázsmér kendőt, vásznakat, 
zománcozott babakádat, fateknőt, dun-
nát vásárolok. 06-20/428-3455

vásárolnék, bármilyen pótko-
csit, 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!”

a cserepes lemeztetők készítése akár 
bontás nélkül a palára is. Palatetők 
átfedése bitumenes zsindellyel. Lapos 
tetők hő- és vízszigetelése. Csatorná-
zás, kéményrakás. Ingyen árajánlat! 
15% kedvezmény! www.lackoteto,5mp.
eu 06-70/591-9739

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

palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. 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 házipénztár 
előnyben! 30/3454-724

á l l á s

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

állandó rövid ukrán körfuvarokra kere-
sünk nyerges szerelvényre gépkocsive-
zetőket. Jelentkezés a 06-30/488-4444 
telefonszámon

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

ausztriai szőlőmunkára keresünk fér-
fi munkaerőt. Fényképes önéletrajzokat 
várjuk: munkapeterffy@gmail.com +36-
30/369-9201

autóipari szolgáltató vállalat 
országosan hosszú távú munkára 
minőségellenőröket, betanított mun-
kásokat, varrónőket keres. Juttatások. 
150-200 E Ft nettó/hó+szállás, mun-
karuha, negyedéves bónusz, fizeté-
si 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

Balaton melletti lovas tanyára kere-
sünk lovászt egész évre, szállással. Érd. 
30/225-3174

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.

t á r s k e r e s é s

vonzó, molett hölgy kapcsolatot keres 
Nyíregyházán. 06703524212

keresek komoly kapcsolatra 65-70 
éves nyíregyházi egyedül élő férfit. Tel. 
06-70/226-9185

megbízható, diszkrét társközvetítés 
minden korosztálynak. Fotós adatbázis, 
azonnali választás. 20/444-2249

s z a B a d i d ő ,  Ü d Ü l é s

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 
20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj 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

Lapzárta: 
szerda 17 óra
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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!

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

EURO 3
M1  Szerviz: • 58.800 Ft + áfa
(üzemanyagszűrők, olajszűrők, motorolaj függőek és nyereg 
zsírozás)
M1 + M3 szerviz: • 99.000 Ft + áfa
(üzemanyagszűrők, olajszűrők, motorolaj, levegőszűrő, 
légszárító patron fűggőek és nyereg zsírzás, diagnosztika és 
hibatár törlés)

Szerviz Kft.

Nyíregyháza, 
Lujza u. 4/A

�: 06 42 460-615

KARBANTARTÁSI 
AKCIÓ!

88 Ft 
/liter+áfa

TÖLTŐÁLLOMÁS AKCIÓ!

AKCIÓ! 

FÉKTÁRCSA 
SZABÁLYOZÁS
16.000 Ft + áfa

TENGELYENKÉNT!

BONTÁS 
NÉLKÜL!

Az akciók visszavonásig érvényesek!

EURO 5 
M1 szerviz: • 
79.000 Ft + áfa
M1 + M3 szerviz: • 
127.000 Ft  + áfa
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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
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ajtó
ablak
kapu

KFT

ablakok, ajtók tervezése, beépítése

Szabványméretek készletről azonnal!
Kisvárda, Bessenyei út 14. • 

Tel./fax:  06 45 411 110, +36 70 3329 222
Mátészalka, Ipari út 2. • 

Tel.:+36 70 7742 918
Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond u. 11. 

Tel.:+36 70 3254 614
1064 Budapest VI.ker. Izabella u.82. • 

Tel/fax:+36-1/302-0451, mobil:+36 70/310-1153

nyyyilaszaro@s@ assz.hu -  w w w.sassz.huhuu

ajtó
ablak
kappu

KFTKFT

ablakok, ajtók tervezése, beépítéseeebl k k jtók tablakok, ajtók tervezése, beépítéseee

Szabványméretek készletről azonnal!
Kisvárda, Bessenyei út 14. •

Tel./fax:  06 45 411 110, +36 70 3329 222
Mátészalka, Ipari út 2.•

Tel.:+36 70 7742 918
Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond u. 11. 

Tel.:+36 70 3254 614
1064 Budapest VI.ker. Izabella u.82. •

Tel/fax:+36-1/302-0451, mobil:+36 70/310-1153


