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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

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

Kreditpontos könyvelő-továbbképzés:
Időpont: április 25–26. 
Előa: Szabó/Jacsmenik

Adótanácsadó (*A018),
Mérlegképes 

könyvelő (*A014), 
IFRS mérlegképes 

könyvelő (*A008),
Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző (*A003), 
Tb- és Bérügyintéző 

(*A006, *A005)

Hívd a Pentát most! 
T.: 42/504-050

Részletes info: www.penta.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000088/2014

ACÉLSZERKEZETES

BOMSTAL GARÁZSOK

Megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376
Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

www.bomstal.hu
MM

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

130.000 Ft-tól

220.000 Ft-tól

*11 színből választhat.  Az akció érvényes 2017. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

160.000 Ft-tól
*

ha ezt a szelvényt 
a Cirkusz Pénztárnál átadja.

1�ET FIZET 2 JEGYET KAP
B SZEKTORBA

CIRKUSZ INFORMÁCIÓ: 06 209 35 40 50
www.magyarnemzeticirkusz.hu 

O N L I N E  J E G Y VÁ S Á R L Á S :

El�adások kezdete: hétköznap 18 óra,
szombat 15 és 18 óra, vasárnap 11 és 15 óra
Ápr. 8. szombat 11 óra felvonulás, parádé

ÁPRILIS 5-T�L (szerda)
ÁPRILIS 9-IG (vasárnap)

NYÍREGYHÁZA
BUJTOSI PARKBAN
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Festék ami több, mint pár szín...

www.festekplusz.hu

FESTÉK PLUSZ  
Nyíregyháza Belső Körút 49/A  Tel: 06 42/ 400 729

További ajánlatok a www.festekplusz.hu oldalon!

 Számítógépes színkeverés: 
Belső-Külső falfestékek, nemes vakolatok.

Poli-Farbe Inntaler beltéri 
fehér falfesték 15 L

Sadolin Extra  selyemfényű 
vastaglazúr   2,5L

Rigips Rimano Plus A 0-10mm 
fehér univerzális beltéri glett  20kg

Gipszkarton, gipszkarton profi lok, 
kiegészítők forgalmazása kedvező áron !

Az akció 2017.03.31 –ig vagy a készlet erejéig tart !

5390 Ft
1l=359,3ft

2990 Ft
1kg=149,5ft

9680 Ft
17.990 Ft

1l=
3872 ft
5l=
3598 ft
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 75 pontján várjuk Ügyfeleinket

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

Az Ön új 
pénzügyi partnere!

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

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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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

TALAJFERTŐTLENÍTÉS 
STARTERTRÁGYÁZÁSSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit

www.fmcagro.huRácz Tibor
06-20/9438-698

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

Folyamatosan
bővülő cégünkhöz 

nemzetközi
gépkocsivezető

kollégákat
keresünk

siló, és vegyi
tartányos

nemzetközi
fuvarozásra.

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

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

Jelentkezést az  
allas@reveszgroup.com 

e-mail címre várjuk.
Érdeklődés:  

a 06-49/887-410
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Nyíregyháza
Megjelenik: Nyíregyháza és 

vonzáskörzeteiben.
Lapzárta: szerda 16.00 óra

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

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

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

szabolcsinfo@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

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

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

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: Szuperinfó-Média Kft.
Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/12.
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

41
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1

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Balatontól 10 km-re Enyingen 60 nm, 
2 szoba összkomfortos családi ház eladó 
gazdasági épületekkel. Irányár: 4,9 M Ft. 
06-30/9861-254

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

Nagyecseden 2 szobás, összkomfor-
tos családi ház nagy kerttel eladó! Irányár: 
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

Nyíregyháza Honvéd u.35. sz. alatti 
házrész eladó 43m2 irányár: 8 millió Ft 
06/70-272-79-75

l a k á s e l a d á s

Mátészalka központjában téglaépíté-
sű, földszinti, gázfűtéses, 2 szobás lakás 
udvarban garázzsal vagy a nélkül eladó. 
6,8 M Ft. 06-20/9175-827

Nyíregyháza belvárosában, második 
emeleti 3 szobás, összkomfortos lakás 
eladó. Tel. 06-20/5838557

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

siófokon kiváló helyen eladó 60 
m2-es 1. emeleti, erkélyes téglalakás. 
Ár:14,5 M Ft, Tel. 20/2152535

é p í t é s i  t e l e k

Császárszálláson, Ponty utcában 2 
telek eladó, víz, villany van. Érdeklődni: 
06-30/989-0926  42/461-037

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

r é g i s é g

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

1945 előtt megjelent könyveket, folyóira-
tokat, könyvhagyatékot, festményeket és 
régiségeket vásárolok. Tel. 06-20/485-
9251.

á l l a t

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

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

tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 1 
éves Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 
600 Ft/db.  INGYENES házhoz szállí-
tás! Tel: 30/7576-057

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

Jó minőségű idared alma száraz tárolás-
ból eladó. 06-30/579-2186

15 q tritikálé 10 q kasból morzsolt kukori-
ca eladó érdeklődni: Nyíregyháza, Kovács-
bokor 18. Szőke: 4000-5000 Ft/q

Nyírbátorban, Mester utcában építési 
telek 1.200.000 Ft-ért eladó. 06-70/459-
0949

Nyíregyháza szélén telek eladó 
(utcai gáz víz van). Irányár 3,5 millió. 
06-30/240-3294

Oroson, Fő utcán 3400 m2-es építé-
si telek egyben vagy megosztva eladó. 
06/20-922-0216

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z

kiadó Császárszálláson hétvégi kert 
faházzal kertművelésért.  06-31/78-
12-799

a u t ó

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

Mátészalkán eladó egy 2004-es 
BMW 530D sötétkék metál színű gép-
kocsi, másfél év műszakival, megkímélt 
állapotban, alu felnis, téli-nyári gumi-
val, sok extrával. Irányár: 2.200.000 Ft. 
06-70/773-6266

Mercedes E270Cdi, 2001. 12. havi, 
401.000 km, ezüst, megkímélt, fel-
újított állapot. Iár: 950.000 Ft. Tel: 
06306380938

suzuki Swift, 1,2-es, 2011. 10. havi, 
ezüst, 49.000 km, vadonatúj állapot. Ár: 
2.300.000 Ft. 06309200848

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

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

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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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 

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

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.

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.)
� Munkavédelmi képviselő alap- és továbbképzés időpontja: 2017. április 10-11.

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

Az esküvői helyszín

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

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

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

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

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

Kerthelyiségünk parkosított, kerti ta-
vacskával és rózsakerttel egyedi hangulatot 

áraszt. 
Az emeleten panzió 

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

 A Stella Rose étte-
rem minden kívánságo-

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

műk
pár 
sítu
a vv
igégén
dden
nált
rend
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Elektronikus vagyonvédelmi• 
és kamerás rendszerek 
telepítése 
Klíma - és Villanyszerelés• 
Informatikai hálózat • 
építés, karbantartás

 Asztalos Bálint 
0620/ 329- 45-93

E-mail: 
nyirwestlinebt@gmail.com 
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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.

41
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Lapzárta: 
szerda 17 óra
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A CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
munkatársakat keres az alábbi pozíciókba és feltételekkel:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ MÉRNÖK
Feladatok:

gyártóberendezések elektromos/vezérléstechnikai rendszereinek karbantartása• 
önálló hibakeresés és elhárítás diagnosztikai rendszerek, mérőeszközök alkalmazásával, szerelési részegységek és • 
pótalkatrészek cseréjével, 
terv szerinti ellenőrző és karbantartó tevékenységek elvégzése, adott esetben javítással egybekötve.• 

Elvárások:
Felsőfokú szakirányú végzettség, villamosmérnök diploma előnyt jelent• 
Angol nyelvismeret, utazási hajlandóság, gyors betanulás után önálló munkavégzés képessége• 
Rendszerszemlélet, csapatszellem és rugalmas hozzáállás• 

SZEMÜVEGLENCSE GYÁRTÓ OPERÁTOR
Feladatok:

Aktív részvétel a szemüveglencse, illetve a polírszerszám gyártásban• 
Elvárások:

Csapatszellem, lelkes, segítőkész és rugalmas hozzáállás• 

MINŐSÉGELLENŐR
Feladatok:

Aktív részvétel a szemüveglencsékhez kapcsolódó minőségellenőrzési feladatokban• 
Vizsgáló berendezések kezelése, vizsgálati jelentések, jegyzőkönyvek készítése• 

Elvárások:
Önálló munkavégzésre alkalmas személyiség, precizitás, megbízhatóság• 

RAKTÁROS
Feladatok:

Termékek fogadása európai raktárakba Geplog rendszer segítségével• 
Szállítói számlák szállításokkal történő egyeztetése, raktárkészlet kezelése• 

Elvárások:
Jó számolási készség, pontosság, gyors betanulást követően önálló munkavégzés képessége• 
Csapatszellem, lelkes, segítőkész és rugalmas hozzáállás• 

Amit ajánlunk:
Határozatlan idejű szerződés, hosszú távú, stabil munkahely, nemzetközi munka kapcsolatok• 
Munkaköröktől függően közép- vagy három műszakos munkarendek, a hét öt munkanapján• 
Versenyképes jövedelem, széleskörű béren kívüli juttatások (Cafeteria, bejárás támogatása, nyugdíjcélú gondosko-• 
dás, komplex dolgozói biztosítás)
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben• 
Motivált, támogató csapat és jó vállalati légkör. • 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, jelentkezzen online a www.zeiss.hu honla-
pon keresztül, vagy az alábbi elérhetőségek egyikére küldje be Önéletrajzát és Motivációs levelét:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Humánpolitikai Osztály, 4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

Fodor Szimonetta, HR asszisztens, tréning koordinátor    E-mail: szimonetta.fodor@zeiss.com

41
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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
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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

41
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Egri építőipari cég keres
Központi 

ÉpítőmÉrnöKöt 
költségvetési és közbeszerzési 

pályázat készítési, 
árkalkulátori gyakorlattal 

Felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal, 

referenciával rendelkező

ÉpítÉsvEzEtőt
Kiemelt bérezés!

tel.: 06-30/935-2669
e-mail: tkiroda@freemail.hu 41
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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 41
13
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KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

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

39
40

6

eladók a belváros 
szívében, a 

Liliom utcában 
45-54-62 m2-esek.

Társasházi lakások

� 70/772-6624CSOK IGÉNYELHETŐ!

41
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eladó Nyíregyházán fali tükör, fali polc, 
asztal, előszobafal, virágállvány, TV áll-
vány, vesszőből font álló polc. 06-31/78-
12-799

Héjas dió és vezetékes gáztűzhely, 70 
literes üst üstházzal eladó. 06-70/213-
2528

Hősugárzó, kemping gáztűzhely, 2 db 
2 kg-os palackkal, BMS-9-es sparhelt 
eladó. 06-70/213-2528

láncfűrész, üstház, bogrács, sózó tek-
nő, szőlőprés, daráló, utánfutó, malterke-
verő eladó. 42/317-931

Márciusi tűzifa akció tavalyi áron! 
Kaloda 80x80x130m ár: 9900 Ft-12500 
Ft-14500 Ft-ig Termékeink kb. 10 hóna-
pos kitermelés, akác, tölgy, bükk Fuvar 
mennyiségtől, függően ingyenes házhoz 
szállítás! Akár 24 órán belül fuvarun-
kat teljesítjük. Ömlesztett m3 ár: 15100 
Ft-15900 Ft. Hívjon bizalommal! Tel. 
30/752-1650

Mázsa, gáztűzhely, satu, konyhaszek-
rény, női-férfi ruhák, kerékpár, disznó-
szállító ketrec eladó. 42/317-931

rotációs kapák Robi 52-55-ös fűnyí-
ró adapterrel eladók.  Iá: 35 ezer Ft/db 
06-70-243-6109.

tűzifa akció! Termékeink akác, tölgy, 
bükk Kaloda 80x80x1,30m ár: 11500Ft-
14500Ft-ig Fuvarunkat 24 órán belül 
teljesítjük. Ömlesztett m3 ár: 15500 
Ft-16500 Ft. Hívjon bizalommal! Tel. 
30/333-0344 Tel. 30/351-1659

vasbázisú fóliasátor eladó 7,5x25 
m-es. Tel. 06-30/412-4135

2x2 franciaágy, dísznyúl ketrec, szobai 
cica-játszófa, 190x90 kanapé eladó! Tel. 
06-42/476-996

120 literes szemetes kuka eladó, ár: 
5000 Ft. Érdeklődni: 06/70-272-79-75 

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

Hulladék vasat, üzemképtelen személy 
és teherautót, rossz akkumulátort vásá-
rolok. Házhoz megyek. Tel. 06-20/958-
6233.

régi kázsmér kendőt, vásznakat, zomán-
cozott babakádat, fateknőt, dunnát vásá-
rolok. Tel. 06-20/428-3455

s z O l g á l t a t á s

Baranyi 
Autószervíz 

Ibrány

Műszaki és eredetvizsga• 
Műszaki vizsgára • 
felkészítés
Számítógépes • 
gépjármű diagnosztika
Autószerelés• 
Ultrahangos • 
alkatrész tisztítás

Forduljon hozzánk 

bizalommal!

Ibrány, Rákóczi út 11
Tel.: 0630/56-55-448

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. április 30-áig érvényes.
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Kamionsofőröket és irodai
alkalmazottat keres

a Deák-Intertrans Kft. Görbeházán. 
Érd.: 20/932-6655

deakintertrans@deakintertrans.com 
elérhetőségek egyikén.

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

BiO MŰFOGSOR a megoldás! Nincs többé 
beesett, ráncos arc! Tel: 20/2892535

Fürdőkád felújítást kosz- pormente-
sen két óra alatt, szobafestést vállalok. 
06-20/421-4530

Nyíregyháza és környékén fűnyírást, 
bozótvágást, fakivágást, darabolást vál-
lalok. 06-30/271-8014

palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. 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). 
06-30/334-5262

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

ausztriába határ közeli bárokba csi-
nos hölgyeket felveszünk. Korrekt felté-
telek. Kezdőket is várunk. 06-30/534-
4699, 0043/664-2366335

ausztriai szőlőmunkára keresünk fér-
fi munkaerőt. Fényképes önéletrajzokat 
várjuk: munkapeterffy@gmail.com +36-
30/570-2099

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

Balaton-parton, gyenesdiási étterem 
keres éves, illetve szezonális munkára 
szakácsokat, közétkeztetésben jártas 
szakácsokat, főzőasszonyokat, konyhai 
kisegítőket, felszolgálókat (lehet pálya-
kezdő is)! Bérezés 200.000 Ft- 400.000 
Ft/hó. Szállás megoldható. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal: zsinkone.livia@
freemail.hu 06-30/9360-907

dániába keresünk tapasztalattal ren-
delkező mezőgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertés-
gondozókat (háztáji vagy üzemi tapasz-
talattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. 
Jelentkezés: 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

keszthelyi étterembe németül beszé-
lő felszolgálókat, önállóan dolgozni tudó 
szakácsot felveszünk azonnali kezdéssel. 
Szállás megoldható. +36-30/491-6395, 
+36-30/688-9143

Mátészalka vonzáskörzetéből élel-
miszeripari vállalkozás gépkocsive-
zetőt felvesz nyerges hűtőkamionra. 
06-70/318-5241

MuNkaleHetőség INGYENES SZÁL-
LÁSSAL! Öntödei munkatársakat kere-
sünk Oroszlányba, 3 műszakos munka-
rendbe hosszú távra! Bruttó 800-850 Ft/
óra alapbér+próbaidő után caffetéria és 
jelenléti bónusz! INGYENES szállást biz-
tosítunk! Jelentkezzen minél előbb! Tel. 
+36-30/523-6366

Nagykállói munkavégzésre éjjeli-
őr munkakörbe nyugdíjas munkatár-
sat keresünk. 30/9551-909, 42/595-
509

Nemzetközi sofőrt keresek ukrán 
magyar munkára. 20/979-3910

Növénytermesztésben, gépszerelés-
ben tapasztalt kollégát keresünk kiemelt 
fizetéssel. Szükség esetén ingyen szol-
gálati lakás. Somlóvásárhely 06/30/902-
5580

O k t a t á s t  v á l l a l

aranykalászos gazda, méhész, 
vagyonőr tanfolyamokat indítunk. 
Tel: 30/2283281 E00183/2015/
A008,A019,A004

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)

targoncavezető, emelőgép, föld-

munkagép kezelő tanfolyamokat indí-

tunk. Tel: 30/2283281 E001083/2015/

A011,A012,A022

t á r s k e r e s é s

Megbízható, diszkrét társközvetítés 

minden korosztálynak. Fotós adatbázis, 

azonnali választás. 20/444-2249

Nyugdíjas férfi megismerkedne nyug-

díjas nővel, kinek életéből hiányzik egy 

megértő társ. Tel. 06-20/324-0505

158/58, 62 éves, vékony nő táncot ked-

velő urat keres 65 éves korig. 06-20/568-

6783

62 éves, csinos, ápolt nő élettársi kap-

csolatot keres. Tel. 06-20/476-9799

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
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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!

Nyíregyháza, Búza tér 3.
www.lensit.hu
� 06-20/520-4030

r 3.
Jelentkezzen 

mielőbb!
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IPARI OLAJ- 
ÉS GÁZTÜZELŐ 
BERENDEZÉS 

KEZELŐ

A U T Ó  
FELVÁSÁRLÁS!

Azonnali 
készpénzfi zetéssel 2001-2010 közötti

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

HAMAROSAN MEGNYITJUK 
Nyíregyháza  belvárosában 16 fős 

IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZÁT. 
Intézményünk bentlakásos, teljes ellátást, 
24 órás felügyeletet folyamatos ápolást nyújt .  
Érdeklődni a 20/ 314-3010 számon. 

 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!

PSZIHIÁTRIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Horváth Zsuzsa

Nyíregyháza, Ér utca 23.  
( Hajnal Magánklinik)

Előjegyzés: 
06 20 399 80 46

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!

Nobil is  Zrt .
4700 Mátészalka, Almáskert utca 14.

www.nobil is .hu
A Nobilis Zrt., a hazai és nemzetközi piacokon 

elismert élelmiszeripari vállalkozás, 

GYÁRTÓSOR-ÜZEMELTETŐ 
munkatársakat keres.

Feladat: 
a gyártósori folyamatok hatékonyságának • 
fenntartása, fejlesztése

Elvárások: 
középfokú, műszaki végzettség• 
szakmai tapasztalat• 
önálló, felelősségteljes munkavégzés• 
hajlandóság több műszakos munkavégzésre• 

Amit kínálunk:
egy stabil, jó hírű, megbízható cég kellemes háttere • 
versenyképes fi zetés • 
eredményorientált érdekeltségi rendszer• 
szakmai kihívások, fejlődési lehetőség, karrierlehetőség • 
stabil, hosszú távú munkalehetőség• 
modern, barátságos munkakörnyezet• 

Jelentkezni önéletrajzzal a 
nobilis@nobilis.hu címen lehet.

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
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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 

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.

A húsvéti 
ünnepekre is
vásároljon

HáHáHHáHáHáHáHá iizzz assasas jjjjjjjjje ee űűűűűgűgűgűgű ttttteerer ééééémémm kkkkkekek kkkkkkk!HáHáHHHáHáHáHá iiiiiziziziziasasasas jjjjjjjjj lllllelelelelllllllelelele űűűűűgűgűgűgű tttttterererer ééééémémémémékkkkkkekekekek!k!k!k!k!k!k!k! FF yamattos a c a váááFFolyama os akkkciiióóókkkkkkka várjjFFolllyamatttos akkkciiióóóókkkkkkalll vááárj
a Kálmánházi Baromfi feldolgozó termékeiből


