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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

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

� � �

��

� � �

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.,

Garanciális feltételekhez kapcsolódó információ szaküzletünkben! Akció időtartama: 2017. április 1–31-ig

41
19

3

41
19

3
41

14
3

41
28

6
41

37
2



2 2017. március 31.

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.

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, 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

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

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

40
60

5
40

52
9

40
60

1
40

52
8

40
60

9

Ötből négy munka- ■
vállaló gondolkodott 
már pályamódosítá-
son egy friss felmérés 
szerint.

A munkavállalók majdnem 
felével előfordult már, hogy 
konkrét célokat fogalmazott 
meg egy új karrierrel kapcso-
latban, vagy már pályát is vál-
tott. A legtöbb esetben úgy 
érzik, hogy kénytelenek meg-
tenni a lépést, de szívesen 
is gondolnak az új és izgal-
masabb feladatokra. Tízből 
hatan nem csak a munka-
kört, de a területet is lecse-
rélnék, amiben dolgoznak.

Ezer internetező bevo-
násával készített kutatást 
a profession.hu, arról, ter-
vezik-e, hogy új karrierbe 
kezdenek és más területen 
próbálják ki magukat. A vá-
laszadók 82 százalékának 
megfordult már a fejében 
a váltás, ráadásul az ese-
tek többségében radikális: 
egy teljesen új szektorban 
és munkakörben szerettek 
volna elhelyezkedni. A tény-
leges pályaváltást is meglepő-
en sokan meg merték lépni: a 
válaszadók 17 százaléka már 
területen dolgozik, 22 száza-
lék pedig a végleges döntés 
előtt áll. Az ok a legtöbb eset-
ben anyagi jellegű, bár ki-
emelkedően sokan érzik úgy, 
hogy teljesen ellehetetlenül-
tek a munkavégzés feltételei 
a mostani szakmájukban.

Azok közül, akik alkal-
mazásban állnak, a férfiak 
nyitottabbak a változásra, a 
munkanélküliek között vi-
szont az idősebbek rugal-
masabbak: a 18-39 éves kor-
osztályban csak 70 százalék 
váltana, szemben a 40-59 év 
közöttiek 88 százalékával. 
Jellemzően az izgalmasabb 
feladatok jelentik a legerő-
sebb motivációt, a diplomá-
sok 51 százaléka vágyik emi-
att más munkakörre. A nem 
dolgozók viszont inkább a 
jobb munkafeltételeket talál-
ják vonzóbbnak egy esetle-
ges másik szektorban. A dön-
tést már meghozó válaszadók 

Időnként muszáj váltani
túlnyomó többsége legalább 
egy évig gondolkodott egy új 
karrieren, a jelenlegi mun-
kakeresők jellemzően ma-
ximum fél évig tervezgetnek. 
Utóbbiak közül 93 százalé-
kuk érzi úgy, hogy jó döntést 
hozott, 43 százalékuk pedig 
úgy nyilatkozott, hogy több 
kollégájuk is követte őket a 
döntést követően.

Legtöbbeknek barát, csa-
lád vagy ismerős nyújtott 
követendő példát, de a sze-
mélyes aspektusok inkább 
a nőkre jellemzőek – a férfi-
akat az üzleti célok motivál-
ják. HBN
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De-Glass Kft.
Nyíregyháza, Bogyó u. 10.
Telefon: +36 42 460-833, 
Mobil: +36 70 455-83-72
iroda@deglass.hu

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

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

t.

i lá d b ítáíti lá d b ítá

Nyíregyháza, Kossuth utca 46.  H–P: 10 .00-18.00, Szo.: 9 .00-14.00 
www.borhalo.com/nyiregyhaza     nyiregyhaza@borhalo.com     � 20/222-5454m     � 20/22m      20/

Ha a hirdetés felmutatója Húsvétig 3500 Ft összegben 
vásárol a Borháló nyíregyházi üzletében,

ajándékba kap egy palack balatoni 
Várszegi rosét, 1250 Ft értékben.

�� Az akció 2017. március 31-étől április 15-éig érvényes!

Ez a hirdetés 1250 Ft-ot ér Önnek!

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

A jászárokszállási munkavégzés alatt ingyenes szállás, napi egyszeri étkezés, hetente ingyenes  
hazautazás, az itt tartózkodásod alatt plusz jutalom biztosítása a Rosenberger Magyarország Kft.  
által. Jelentkezés: 70/414-7171

Azonnali kezdés, hosszú távú lehetőség, jutalmak és prémiumok.
Dolgozz hosszú távon Jászárokszálláson, hogy 2017 nyarán  
az elsők között kezdhess a nyírbátori új üzemcsarnokban!

ÚJ MUNKALEHETŐSÉG!

A ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT. ÚJ TELEPHELYÉN ÉPÜLŐ GYÁREGYSÉGÉBE, 
ELEKTRONIKAI TERMÉKEK GYÁRTÁSÁRA ÖSSZESZERELŐKET KERESÜNK  

JÁSZÁROKSZÁLLÁSRA, KÉSŐBBI NYÍRBÁTORI MUNKAVÉGZÉSRE.
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ÚJABB CSODÁK VÁRNAK RÁD!

41
28

7
40

60
5

40
60

8

41
39

5
41

26
87

40
53

2

40
60

2

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

ÁPRILIS VÉGÉIG 

FOLYAMATOSAN 
MEGÚJULÓ 

ÁRUKÉSZLETTEL,  VÁRJUK!

ÁPÁPÁPR
FOLYFOLY

Á É TTÉ TT
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eladók a belváros 
szívében, a 

Liliom utcában 
45-54-62 m2-esek.

Társasházi lakások

� 70/772-6624CSOK IGÉNYELHETŐ!
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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: 2017/13.
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

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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A FÓNYADKER Kft.
sikeresen pályázott a 129/2012, (XII.

17.) VM rendelet EMVA-ból a nem
mezőgazdasági tevékenységgé történő
diverzifikálásra nyújtandó támogatások

jogcímre.
Új tevékenységeink:

Rakodógéppel építési terület
előkészítése, szippantó tartálykocsival

szennyvíz elszállítása. A fejlesztés
része: 1 db, 400 m2 alapterületű

gépszín építése.
A támogatás összege: 34 990 118 Ft.

Fónyadker Kft. Fónyad Géza
4119 Váncsod, Kossuth L. u. 63/A.

Acélszerkezeti cég keres 
magyarországi szerelési 

munkákra szerelőcsoportjai-
hoz, jó kereseti lehetőséggel

szerelő-
lakatosokat, 
hegesztőket.

Szállítás, szállás biztosított.

e-mail: darusin@darusin.hu, 
tel. 06-25/ 503-930

Étterem és Pizzéria
Fóka fagyizó 

Hordó Borozó
Ajándék

Gyors kiszolgálás, 
finom ízek!
06 47 352-434
06 70 262-4744

Tokaj, Bajcsy Zs. u. 23.
www.golyaetterem.hu 

 �3 műszakos gyári 
munkavégzés 
Sopronkövesden

 �Versenyképes fizetés, 
magas éjszakaipótlék, 
13. havi juttatás, 
üdülési támogatás

 �Azonnali kezdés 
(1 héten belül)

 �INGYENES 
SZÁLLÁSLEHETŐSÉG 
(kényelmes és jó 
felszerelt házak, 
2-3 ágyas szobák)

Bővebb információért és 
a jelentkezéshez hívjon minket, 
küldjön üzenetet vagy e-mailt!

30/516-6403, 30/721-2431
e-mail: iroda@szombathely.hu

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

Induló tanfolyamaink!
› GKI autóbuszos és 

tehergépkocsi-vezetői 
alap-, és továbbképzési 
vizsgára felkészítő tanfolyam

› ADR veszélyes anyag 
szállítói alap-, és 
ismeretfelújító tanfolyam

› Taxis vezetői tanfolyam
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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

További információ: 
Rácz Tibor 06/20 9438-698
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DIESEL SZERVIZ
INJEKTOR BEVIZSGÁLÁS – JAVÍTÁS

VILÁGSZÍNVONALÚ ÚJ VIZSGÁLÓPADDAL
Tehergépjármű, haszongépjármű, 

mezőgazdasági és építőipari 
munkagép adagolók, befecskendezők, 

elektromos vezérlésű injektorok javítása

Vállaljuk diesel motorok javítását, felújítását, 
ki-be szereléssel, anyagellátással, komplett 

gépi munkával, teljeskörű garancia vállalással.

Bővebb információ: www.nehezgep.hu
Nyírség Nehézgép 93’ Bt.

Nyíregyháza, Bokréta u. 23. Tel.: 06-42/462-388, 06-42/314-916, 
30/9251-564, 30/236-5758, E-mail: szerviz@nehezgep.hu, www.nehezgep.hu

JÓL KÉPZETT SZAKEMBEREINKKEL VÁRJUK 
TISZTELT ÜGYFELEINK MEGRENDELÉSÉT!
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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,
40
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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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Balatonhoz közel, Lepsényben 600 
négyszögölön régi, felújításra szoruló 
ház, összközműves eladó! Iár. 4,5 M Ft. 
06/84/310-364

Győrtől 10 km-re vállalkozásra alkal-
mas 3 szintes ház eladó 33 millióért. 
06-70/9463231

Kertes ház eladó Mátészalka, Mun-
kácsy utcában. Irányár 14 M Ft. +36-
30/416-9702

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

Nyírbátorban egy 2,5 szobás, étke-
zős, konyhás ház, garázzsal, mel-
léképületekkel, kerttel eladó. Érd. 
06-70/458-38-09 vagy 06-30/252-
72-55

Pesttől 30 km-re, Csévharaszton 102 
m2-es, új építésű sorház tulajdonostól 
eladó 10,9 M Ft-ért. Tel. 06-30/9292-
622

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 Szilvavölgy lakóparkban 
67 m2 3 szobás új építésű lakás eladó 
20,9 millió Ft 06-70/6757-511

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

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

Az elmúlt években  ■
a magas árérzékeny-
ség visszavetette e 
termékek iránti keres-
letet.

Egyre keresettebbek a mi-
nőségi húsvéti füstölt húské-
szítmények a magyar boltok 
polcain. A korábbi években 
jellemző árérzékenység 
enyhülni látszik, miközben 
a füstölt termékek mintegy 
70 százalékát még mindig a 
húsvéti szezonban vásárol-
ják meg a fogyasztók.

A húsipari szereplők szá-
mítása szerint a korábbi 
évekhez képest nagyobb 
arányban fogják a minőségi, 
sok esetben prémium kate-
góriás füstölt termékeket ke-
resni a fogyasztók a húsvéti 
szezonban. Ezen belül pedig 
a korábbi éveknél nagyobb 
keresletre számíthatnak a 
tradicionális ízeket előcsa-
logató, hagyományos tech-
nológiával készült termé-
kek is. „Az elmúlt években 

kiemelkedően magas árér-
zékenység volt jellemző, 
ami részben visszavetette, 
részben pedig a gyenge mi-
nőségi termékek irányába 
mozdította el a keresletet. 
A húsvéti füstölt termékek 
volumenében most sem vár-
ható jelentősebb növekedés, 
de jó hír, hogy a piaci visz-
szajelzések szerint újra nő 
a minőségi termékek irán-
ti igény” – mondta Kovács 
László, a Pápai Hús Kft. ügy-
vezető igazgatója.

A húsvétot megelő-
ző néhány hetes időszak 

egyértelműen a főszezon a 
füstölt hústermékek piacán. 
A korábbi évek felmérései 
szerint az évnek ebben az 
időszakában mintegy 5500-
6000 tonna fogy ezekből a 
készítményekből, amely kö-
rülbelül 7-8 milliárd forint 
bevételt jelent a kiskeres-
kedelem, illetve az élelmi-
szeripari gyártók számára. 
A sonka, illetve a füstölt hús-
készítmények kifejezetten 
szezonális termékek. Ezek-
nél a fogyasztás mintegy het-
ven százaléka húsvétkor tör-
ténik. HBN

A minőségi sonkát keresik a vevők
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Nyíregyháza, Debreceni utca 93.
Tel./fax: 42/406-692, 42/500-498, Mobil: 30/408-5350; 30/945-0733

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

� MIDEA, 
� GALETTI, 

� LG, 
� FISCHER, 

� DAIKIN 
    klímával!

rövid 
határidővel!

KLÍMASZERELÉS 
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Nyíregyháza 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

F ö l d ,  K e r t

6 ha termő gyümölcsös (alma, szilva) 
eladó Fehérgyarmat közelében. Támo-
gatás igényelhető rá. 30/879-3476, 
30/725-0908

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

Ü z l e t ,  M ű H e l y

Jó megélhetést biztosító üzlethelyiség 
eladó vagy kiadó nyíregyházi lakótelepen. 
Tel. 06-30/403-8149

Műhely és raktárhelyiség kiadó Nyíregy-
háza belvárosában, jó parkolással. Tel. 
06-30/403-8149

G a r á z s

Mátészalka, Keletin négyes társasház 
zárt udvarán aknás garázs kiadó. Műhely-
nek is használható. 06-20/231-0299

J á r M ű

Kisteherautóját megvásárolom reális 
áron (platós, kisbusz). 20/476-2356

yaMaHa robogó 97-es jó műszaki álla-
potban eladó 06-30-616-3828

a u t ó

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

suzuKi Alto 2004.12.  kevés kilomé-
terrel, sok műszakival  jól karbantartva 
olcsón eladó 06-70/6757-511

r é G i s é G

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

vásárolnék antik ezüstöket, neves por-
celánokat, könyveket, pénzeket, képesla-
pokat, hagyatékot. 06-30/8722-179

á l l a t

tojótyúk húsvétra 550 Ft/db, nagyon 
szép barna tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva. 06/70-240-13-31

tOJótyÚK 549 Ft-ért! Barna, 
szép tollas tojótyúkok előjegyezhe-
tők, ingyenes házhoz szállítással. 
06-70/941-4151

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

Nyíregyházán héjas dió, csöves és sze-
mes kukorica eladó. 06-20-964-8903

e G y é B  e l a d á s

BusH Angol kombinált hűtő fekete 132 
L 32.000.-Ft 06-30-616-3828

diófa kivágásért ingyen elvihe-
tő Nyíribronyból, SONY videó kamera 
digital-8 DCR-TRV-270E eladó. 70/365-
8393

eladó Nyíregyházán íróasztal, 2 db 
karosszék, világítótest, polc és szőnyeg. 
06-30/553-5429

Hajdú mosógép+centrifuga, előszobafal 
eladó 5-25 ezer Ft 06-30-616-3828

rotációs kapák Robi 52-55-ös fűnyí-
ró adapterrel eladók.  Iár: 35 ezer Ft/db. 
06-30-886-4830.

Új üvegezett ajtó, tele ajtó, sérült ajtótok-
kal, hegesztőtrafó, műanyag almás ládák 
eladók. 20/597-0635

zsolnai 6 személyes 24 db-os porcelán 
étkészlet igényesnek eladó. Érdeklődni: 
06-42/443-966, 06-30/652-2183

e G y é B  K e r e s é s

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

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

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

Cserepes lemeztetők készítése akár 
bontás nélkül a palára is. Palatetők átfe-
dése bitumenes zsindellyel. Lapos tetők 
hő- és vízszigetelése. Csatornázás, 
kéményrakás. Ingyen árajánlat. 15% 
kedvezmény! www.lackoteto.5mp.eu T: 
06-70/591-9739

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

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

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). 
06-30/650-6088

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

autófényezőket keresünk ipari fénye-
zéshez, vidéki munkahelyre (Győr mellé) 
ott lakással. 06-30/937-4157.

autószerelőt és autóvillamosság-sze-
relőt, valamint „D” kategóriával rendel-
kező autóbuszvezetőt keresünk kiemelt 
bérezéssel. Szállást biztosítunk. Jelent-
kezni: 06-70-984-4630

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

BetaNítOtt munkásokat keresünk 
vidéki munkára. Szállás, utazás biztosí-
tott. Tel: 06/30-362-4338.

CO hegesztőket és szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé) 
ott lakással. 06-30/937-4157.

dániába keresünk tapasztalattal ren-
delkező mezőgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertésgon-
dozókat (háztáji vagy üzemi tapasztalat-
tal). Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelent-
kezés: 06-70/949-0400, nyiregyhaza@
andreasagro.com; www.andreasagro.
com

Hajdúdorogi építőipari cég keres 
gyakorlattal rendelkező lakatos mun-
kavállalót. Érd. 06-30/436-5232

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

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

reklámanyag terjesztéshez mun-
katársakat keresünk Mátészalkára, 
Gergelyiugornyára, Fehérgyarmatra. 
30/372-0904

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

47 éves dohányzó férfi ismerkedne 40-50 
közötti vékony Nyíregyházi vagy 20 km-re 
élő hölggyel. 70-207-6712

s z a B a d i d ő ,  Ü d Ü l é s

Hajdúszoboszlói félpanziós üdülés 
20500 Ft/fő/hét. 06-30-8676550

v e G y e s

Nyíregyháza környéki egyedüli idősek-
nek kedves gondozást ajánlok lakhatási 
lehetőségért. 06/70-5252-485

KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

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

ZSALUZÁSBAN JÁRTAS 
ÁCSOT, ILLETVE KŐMŰVEST 

Balatonparti folyamatos munkára. 
Magas jövedelmet, szállást, utazást 

biztosítunk!  Azonnali munkakezdés!
Telefon: 0670/ 77-42-849 41
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HAMAROSAN MEGNYITJUK 
Nyíregyháza  belvárosában 16 fős 

IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZÁT. 
Intézményünk bentlakásos, teljes ellátást, 
24 órás felügyeletet folyamatos ápolást nyújt .  
Érdeklődni a 20/ 314-3010 számon. 41
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FOGSORJAVÍTÁS!
kivehető és rögzített 
FOGTECHNIKAI 

MUNKÁK 
KÉSZÍTÉSE 

HAGYMÁSI KÁROLY 
fogtechnikus mester

Nyíregyháza ,Korányi F .út 178
�: 06-42/443-554 41

41
8

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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Kamionsofőröket és irodai
alkalmazottat keres

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

deakintertrans@deakintertrans.com 
elérhetőségek egyikén.
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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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INGYENES SZÁLLÁSSAL
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Tetőfedéssel kapcsolatos, 
minden körű munkavégzés 

GARANCIÁLISAN.
Valamint építőipari 
munkálatok terén is 

KIVÁLÓAK VAGYUNK!

TETŐBEÁZÁS
szakterületünk a tető

KIK VÁÁLÓLÓAKAK VVAGAGYUYUNKNK!!

Tel: 0620/ 580-99-12 41
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A U T Ó  
FELVÁSÁRLÁS!

Azonnali 
készpénzfi zetéssel 2001-2010 közötti

személygépjárművekre, IGÉNY ESETÉN KISZÁLLÁSSAL.
06-30/798-2822
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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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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 41
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www.butorcentrum.hu 

Újra Nyitva!

Keressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

Egyedi bútorgyártás,

különleges bútorok

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

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

Egyedi bútorgyártás,Egyedi bútorgyártás,

különleges bútorokkülönleges bútorok
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ben in
gyenes házhoz szállítás!

41-es főút

Oros

benzin-
kút

NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy
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Lapzárta: 
szerda 17 óra
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F A S H I O N
Nyíregyháza Luther út 2. 

(volt Centrum áruház helyén)
Nyitva: H-P.: 9-18-ig  Szo.: 8-13-ig

1600 m2-en 3 szinten teljesen új árukészlet

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK
Április 1-15-ig 

kedvezmény
10%

Női, férfi , gyermekruházat valamint 
cipők táskák kiegészítők és lakástextil
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