
sz-sz-b megye nyíregyháza 2018. január 12., XXIV/1-2.CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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
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 Bővebb információ: 
www.baromfi udvar.hu/allashirdetes

Várjuk fényképpel ellátott önéletrajzát a 
toborzas@baromfi udvar.hu e-mail címre. 

Érdeklődni továbbá a 06302767530-as számon

NYÍREGYHÁZI ÉS DEBRECENI TELEPHELYÉRE
az alábbi munkakörökbe:

•Áruterítő gépkocsivezető 
C típusú jogosítvánnyal

 •Kamionsofőr •Rakodó

Fuvarozó vállalkozás munkatársakat keres

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, Házgyár u. 17., 

06 70/396-74-68,
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

SZŐNYEGMOSÁS
KÁRPITTISZTÍTÁS

hhhhhhhhhhhhháááááááááááázzzzzzzzzzzzzzztttttttttttóóóóóóóóóóóólllllllllllllll--------hhhhhhhhháááááááááááááááázzzzzzzzzzzzziiiiiiigggggg!

Telefon:
06-30/460-5129

Feladatok: Értékesítés telefonon keresztül

Elvárások:

Jelentkezz telefonon: 06703025161
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értékesítő állás.pdf   1   2017. 10. 04.   9:45:00

20-30-40-
50% 

A vásárlók részére egy óra parkolás 
ingyenes a blokk felmutatásával.

Az akció 
2018.01.10.-től 
31.-ig érvényes.

A női, férfi  és gyerek 

TÉLI ÁRUK

engedménnyel 
kaphatók !

KELET-HONG KONG ÁRUHÁZ
Nyíregyháza Rákóczi u. 8.
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Jegyesekbálja

Jegyrendelés a Stella Rose étteremben:
Nyíregyháza, Lujza u 13/b. Telefon: 06-42/460-060, 

70/389-22-33 E-mail: info@stellarose.hu
Jegyek kizárólag elővételben kaphatók!

A részvétel a már időpontot foglalt ifjú pároknak ingyenes. Az ifjú pár vendégeinek, 
és a még időpontot nem foglalt ifjú pároknak a belépőjegy ára: 6000 Ft/fő

A belépőjegy ára a fővacsorát és a programokon való részvételt foglalja magában. 
A változtatás jogát fenntartjuk! 

2018. 02. 24. 
szombat 18.00

Esküvőre készültök, 
vagy még csak tervezgetitek?
Szeretnétek megkóstolni a Stella Rose által kínált menüsort, 
megtapasztalni a rendezvénytermünk ünnepélyes hangulatát?! 
Vagy csak mulatnátok egy jót? Szeretettel várunk titeket!

Az est programja:

Meghívott esküvői szolgáltatók:
Szeretnél partnereinkkel találkozni? Tájékozódni a fotósok, dekoratőrök ajánlatairól? 

Nálunk megteheted. Azt est folyamán professzionális szakemberek válaszolnak kérdésitekre.
Dekoráció, esküvői csokrok  Gerlicki Zoltán http://gerliczkizoltan.blogspot.hu/
Fotó Janics Attila http://janicsattila.hu/
Videó Bánki Zoltán http://www.bankivideo.hu/
Ceremóniamester Mikos Ákos https://www.facebook.com/eskuvotour/
Zene Bor Zoltán 30/227-0986
Esküvői torták, desszertek Mokka Cukrászda www.mokkacukraszda.hu

VIII.

18:00: Kapunyitás, köszöntő
19:00: Fővacsora: Tyúkhúsleves, Szabolcsi töltött káposzta
Sültes tálak: Füsti csirkemell fi lé bundázva, Angyalszelet, 

Filézett csirkecomb sajttal és sonkával töltve kemencében sütve, 
Pácolt kemencés roston tarja feketeerdő sonkával tűzdelve, 
rántott karfi ol  

Köretek: hasábburgonya, vajas-petrezselymes burgonya, párolt rizs, 
vajon párolt zöldköret

Friss vegyes tavaszi saláta 
20:00: Menyasszonyi tortavágás, a MOKKA CUKRÁSZDA felajánlásával

Élőzene, tánc és mulatozás pirkadatig BOR ZOLTÁNNAL
Dekorációs és virágkötési tanácsok az GERLICZKI ZOLTÁN virágkötő mesterrel. 

Videózás BÁNKI ATTILA operatőrrel.
Fotózás JANICS ATTILA fotóművésszel.

Az estét levezényli MIKOS ÁKOS ceremóniamester.
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0Nyíregyháza, 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

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

Év eleji akció 
Hajdúszoboszlón!
3 éjszaka 
13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
21 000 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

és és és 
felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM

KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

MASZ Csoport
Acélszerkezet-gyártó cég

Baracsra keres önállóan 
dolgozni tudó

SZERKEZETLAKATOSOKAT, 
MINŐSÍTETT CO HEGESZTŐKET, 

GÉPKEZELŐKET, valamint 
FESTŐ SZAKMUNKÁSOKAT 

(acélszerkezet szórására).

Fényképes önéletrajzokat  
e-mail-ban várjuk:  

szeles.balazs@maszcsoportkft.hu  
címre

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!
Kevés a nyugdíja? 

Nem tud tisztességesen megélni? 
A rokonok nem támogatják? 

Itt a lehetőség! Havi életjáradék. 
Részletekért keressen bizalommal! 
06-20/345-6780

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

Tel.:(42) 508-527  (42) 508-520

Nyugdíjprogramunkkal megteremtheti 
az idős évek anyagi biztonságát.

Miért ajánljuk?

Díja a vállalkozások esetében költségként elszámolható!

20%, akár évi 130 ezer forint adójóváírás
Eseti kisebb-nagyobb összegeket is befi zethet

Baleset vagy betegség esetére is megoldást találhat

Jövőkulcs Bonus nyugdíjbiztosítás
Befektetési egységekhez kötött biztosítás,• 
amiben a befektetés összetétele a nyugdíjba vonulás időpontjához igazítható.• 

Jövőkulcs Classic nyugdíjbiztosítás
Klasszikus nyugdíjbiztosítás• 
kiszámítható befektetéssel,• 
választható kiegészítő biztosítással betegség és baleseti rokkantság esetére.• 

Hetente 
több mint  
2.534.000 

olvasó.

Megjelenik az egész  
országban összesen
2 millió példányban,  
64 helyi kiadásban.
Akár regionális,  
akár országos kampányt 
tervez, velünk biztosan  
eléri célját.Vegye számításba!

2,5 millió olvasó
működteti
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www.prohuman.hu

Jelentkezni a 
06-30-525-4922-es

telefonszámon lehet.

DUNAVARSÁNYBA 
KERESÜNK 

MUNKATÁRSAT 

OPERÁTOR
POZÍCIÓBA.

Munkarend:
folyamatos 4 műszak.

Amit kínálunk:
versenyképes bér + műszakpót-
lék + cafeteria, ingyenes szállás 
3 csillagos hotelben.

+ 8% VÁLLALATI PRÉMIUM

Br. 260.000- 
320.000 Ft/Hó

HA MOST LÉP BE:
+ 40.000 FT
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 
JUTALMAZZUK!

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

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!

kiszállítással is. Kérjen kedvezményt az alábbi kútjainkon is!kiszállítással is. Kérjen kedvezményt az alábbi kútjainkon is!kiszállítással is. Kérjen kedvezményt az alábbi kútjainkon is!

MOL adalékolt üzemanyagok!

Telefon: 20/9818-767 E-mail: vizler@ent.hu

A megye legolcsóbb benzinkútja!

Polgári út 1.  
� 42/520-160

Mátészalka, Meggyesi út• 
Mátészalka, Jármi út• 
Nyírbátor, Szentvér út• 
Vásárosnamény, Ilki út• 
Porcsalma, Szabadság tér• 
Fehérgyarmat, Mártírok út• 

GÁZOLAJ: 353 Ft/liter*

Kärcher benzinkút 
Tiszavasváriban!

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

2018. január 12-ei ár:

Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000714/2014

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

Tűzvédelmi szakvizsga aktuális időpontja: január 30.
Munkavédelmi képviselő képzés: február 1–2.

OKJ-s képzéseink:

Egyéb képzéseink:
� Tűzvédelmi szakvizsga
� Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés

� Kisgépkezelő képzés
� Teherkötöző képzés

Részletfi zetési lehetőség!

Folyamatosan lehet jelentkezni!

� Tűzvédelmi előadó 
(E-000714/2014/A003) (Január 20-án indul, 
még lehet jelentkezni!)

� Munkavédelmi technikus 
(E-000714/2014/A004) 

� Targoncavezető 
(E-000714/2014/A002) � Emelőgép-kezelő 

(E-000714/2014/A001)

� Tűzvédelmi főelőadó 
(E-000714/2014/A006) 

� Földmunka-, rakodó- 
és szállítógép-kezelő 
(E-000714/2014/A005)

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

Nyíregyháza, Szalag u. 9-el szemben 
a garázssoron.

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF

Érd.: Nyíregyháza, Búza tér 3.
Telefon: 30/345-2380

E-mail: info@lensit.hu

Engedélyszám:  E-000528/2014

Induló tanfolyamaink

Jelentkezzen mielőbb, GKI vizsga: 
2018. január 29-én!

>> GKI autóbuszos és 
tehergépkocsi-vezetői 
alap- és továbbképzési 
vizsgára felkészítő tanfolyam

>> ADR veszélyes- 
anyag-szállítói 

alap- és ismeretfelújító 
tanfolyamok

E-000949/2014

Személy- és vagyonőr• 
Munkavédelmi tech-• 
nikus
Tűzvédelmi előadó• 
Ingatlanközvetítő• 
Óvodai dajka• 
Gyógyszertári • 
asszisztens
Gyógyszerkiadó • 
szakasszisztens
Fogászati asszisztens• 
Kisgyermekgondozó, • 
-nevelő

Pedagógiai,- és • 
családsegítő 
munkatárs
Gyógypedagógiai • 
segítő munkatárs
Gyermek- és i� úsági • 
felügyelő
Szociális gondozó • 
és ápoló
Szociális asszisztens• 
Látszerész és • 
optikai árucikk-
kereskedő

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGGEL!

Személy  és vagyonőrSzemély- és vagyonőr• •
M k éd l i t h

Pedagógiai,  ésPedagógiai - és• •
lád gítő

e-mail: tanoda@pinkerton.hu   www.pinkertontanoda.hu

�: 06 30 703 0804
ÉÉ ÉÉ ŐŐ ÉÉÉRÉSZLETFIZETÉÉSI LEHE ŐTŐ ÉSÉGGEL!ÉÉ ÉÉ ŐŐ ÉÉÉRÉSZLETFIZETÉÉSI LEHE ŐTŐ ÉSÉGGEL!

��: 06 30 703 080406 30 703 08804
RÉR SZS LETFIZETÉSSI LEHETŐŐSÉS GGGGEL!RÉR SZS LETFIZETÉSSI LEHETŐŐSÉS GGGGEL!

Allure Residence Budapest
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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.: 06-20/804-8191, 06-20/417-2373
E-mail: 

szabolcsinfo@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv: Inform Media Lapkiadó Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor

Terjeszti: Lapposta Kft.
Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2018/1-2.
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

Továbbra is jelentő-■■
sek a területi eltérések 
a vásárlóerőben Ma-
gyarországon, az átlag 
feletti vásárlóerővel 
rendelkező települések 
elsősorban Észak-Du-
nántúlon, illetve Közép-
Magyarországon talál-
hatók, míg a szegé-
nyebbek Észak-Kelet-
Magyarországon és 
Dél-Magyarországon – 
közölte a GKI Gazda-
ságkutató Zrt. szerdán.   

A 2009-2016-os adatokat ös�-
s�evetve megállapítható, hogy 
ahol 2016-ban magas volt a� 
egy főre jutó vásárlóerő, rendre 
ott volt a legnagyobb a� emel-
kedés is, tehát a ga�dagabb te-
lepülések előnye tovább nőtt, 
míg a s�egények egyre jobban 
les�akadtak – kö�ölte a GKI.

A ga�daságkutató a Nem�eti 
Adó- és Vámhivatal, valamint 
a Kö�ponti Statis�tikai Hivatal 
adatait felhas�nálva becsülte 
meg a települések vásárlóerejét 
a 2009-2016-os évekre. Ennek 

alapján 2016-ban a� egy főre 
jutó vásárlóerő 1,2 millió forint 
volt átlagosan Magyarors�ág 
településein, de a legs�egé-
nyebb és a legga�dagabb tele-
pülés kö�ött csaknem 3 millió 
forint volt a különbség.

A� MTI-he� eljuttatott tájé-
ko�tatás s�erint a� egy főre ju-
tó vásárlóerő 280 településen 
nem haladta meg a 800 e�er fo-
rintot sem, 1,2-1,4 millió forint 
kö�ötti vásárlóerőt 787 telepü-
lésen és 4 budapesti kerület-
ben becsültek, míg átlag fe-
lett, 1,4-1,6 millió forintot 442 
településen és 6 kerületben. 
Kiemelkedő 189 település és 
12 kerület hely�ete, ahol 1,6 
millió forintnál is nagyobb volt 
a� egy főre jutó átlagos vásár-
lóerő. A 2009 és 2016 kö�ötti 
vásárlóerő-válto�ás vi�sgálata 
alapján a GKI kö�ölte: a� inf-
lációt nem s�ámítva a vásárló-
erő csökkent 55 településen és 
egy budapesti kerületben, míg 
156 településen és 4 kerületben 
stagnált. “E�ek voltak a�ok, 
ahol negatív válto�ást ho�ott 
a� elmúlt évek jövedelemnö-
vekedése” – írták. – MTI –

GKI: jelentősek az országban a területi 
eltérések a vásárlóerőben 

A japán tulajdonú HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország ZRt. a HOYA Vision Care 
Company leányvállalataként központi szerepet játszik az európai szemüveglencse piac ellátá-
sában. Az iparágban csúcstechnológiát képviselő termékeit Európa csaknem minden országá-
ba exportáló vállalat éves forgalma több, mint 14 milliárd Ft. A Társaság a mátészalkai Ipari 
Parkban több, mint 1 000 főt foglalkoztat.

A Kontrolling csapatba munkavállalók jelentkezését 
várjuk az alábbi munkakörbe:

KONTROLLER
Elvárások:

Pénzügyi-számviteli vagy gazdasági felsőfokú végzettség• 
Önálló, kommunikációs szintű angol nyelvismeret, írásban és szóban• 
Általános irodai programok (MS Offi  ce) felhasználói szintű ismerete, excel maga-• 
biztos használata
Elhivatottság a kontroller munka iránt• 
Önálló, precíz munkavégzés• 

Feladatok:
Részvétel a havi zárás folyamatában• 
Jelentések, beszámolók összeállítása • 
Elemzések elkészítése• 
Részvétel a tervezési folyamatokban• 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

A Vevőszolgálati részlegre munkavállalók jelentkezését 
várjuk az alábbi munkakörbe:

VEVŐSZOLGÁLATI ASSZISZTENS
Elvárások: 

Minimum középfokú angol nyelvtudás írásban és szóban• 
Kiváló excel tudás• 
Jó kommunikációs és problémamegoldó készség• 
Megbízható, önálló munkavégzési képesség• 
Ügyfélorientált hozzáállás• 
Dinamikus és nyílt személyiség, aki képes és tud csapatban dolgozni• 
Előny a műszaki vagy optikai végzettség, illetve német/olasz/spanyol nyelvtudás • 

Feladatok:
Napi receptúra rendelések nyomon követése• 
Rendelések felvétele, igény esetén törlése• 
Problémás rendelések esetén beavatkozás, vevői tájékoztatás• 
Termelés irányába történő napi kommunikáció• 
Napi kapcsolattartás a belföldi/külföldi kollégákkal• 

Amit ajánlunk: 
Multinacionális, biztos jövővel rendelkező vállalati környezet• 
Hosszú távú munkalehetőség• 
Folyamatos szakmai fejlődést biztosító munkahely• 
Nemzetközi kapcsolati rendszer• 
Fiatal, motivált csapat, pozitív munkahelyi légkör• 
Karrierépítési lehetőség Mátészalkán, illetve a HOYA multinacionális vállalati • 
környezetében
Teljesítményt honoráló versenyképes bérezési rendszer• 
Széles körű kiegészítő juttatások• 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük juttassa el pályá-
zati anyagát (magyar és angol nyelvű önéletrajzát és motivációs levelét, vala-
mint a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát) e-mailben vagy postai 
úton a megadott elérhetőségeinken keresztül:

Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország ZRt.
4700 Mátészalka, Ipari út 18.

Érdeklődés, jelentkezés: 
e-mail: monika.keresztesi@hoya.hu vagy tamas.toronicza@hoya.hu
Telefon: +36-44-502-831   Keresztesi Mónika és Toronicza Tamás

Ajtó - ablakszigetelés 
nútmarásos technológiával, svéd 
szilikon gumival, ablakbeállítás, 

ablakzárak zárcseréje.
Hőszigetelt üvegezés, új redőny 

szúnyogháló szerelése, falszigetelés, 
homlokzat festés, díszítések, kerítés festés.
R ö v i d  h a t á r i d ő v e l 

g a r a n c i á v a l !
Tel.: 06-70/3555-440

Szobafestés, gipszkartonozás, 
egyedi csillárok.

+3630 296 3622

AKÁR INGYENES 
KISZÁLLÍTÁSSAL!

Akác vékony guriga 
3200 Ft/mázsa 
Akác vastag guriga 
3400 Ft/mázsa, 
Akác hasított 
3600 Ft/mázsa.
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Munkatársakat keresünk 

németországi húsüzembe 
betanított pozícióra 

jó kereseti lehetőséggel, azonnali belépéssel!
Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges, 

szállását és kiutazását biztosítjuk!
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail 

címre várjuk: husfeldolg@gmail.com 
Elérhetőségünk: +36/30 736-0961

Ha nem kapja az 
újságot,  hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

w w w.olcsoszemuveg.hu

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUS

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
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Kényelmesen, kellemesen,
szívesen szállítom Önt,

Tel.: +36-20/9437-995, 
Fax: 42/232-108

UTAZZON VELEM 
BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN!

www.csababusz.hu, 
e-mail: 

info@csababusz.hu

Nyíregyháza, 
Rákóczi u. 18–20. 

(Átrium Üzletház)
Tel:: 42/500-012,  

30/606-1072
Nyitva tartás: 

H–P: 9.00–17.30
www.atriumbutor.hu

Nyíregyháza, Kossuth utca 46.  H–P: 10 .00-18.00, Szo.: 9 .00-14.00 
www.borhalo.com/nyiregyhaza     nyiregyhaza@borhalo.com     � 20/350-6505

A téli szürkeséget űzze el szenzációs villányi borokkal! 
A hónap borásza a Borhálóban: Günzer Tamás!

�  Günzer Opus 2014 1,5 L 3600 helyett 2990 Ft + 10 pont
�  Günzer Etűd 2016 3 L 4000 Ft helyett 3390 Ft + 10 pont
�  Günzer Portugieser 2017 0,75 L 1690 ft helyett 1350 Ft + 5 pont
�  Günzer Rosé 2017 0,75 L 1820 Ft (Magyarország legjobb újbora!)
�  Günzer Sauvignon Blanc 2016 0,75 L 1720 Ft

Az akció időtartama: 2018.01.15.–2018.02.28.
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Nyírbátor, Pócsi út 
Tel.: 06-70/368-20-59

 Termékeinket megtekinthetik: 
www.batortuzep.hu

AKÁC VASTAG GURIGA • 3500 Ft/Q 35 Ft/kg

AKÁC VÉKONY GURIGA • 3300 Ft/Q 33 Ft/kg

AKÁC HASÍTOTT • 3800 Ft/Q 38 Ft/kg

AKÁC KANDALLÓFA • 3800 Ft/Q 38 Ft/kg

AKÁC APRÍTÉK • 3100 Ft/Q 31 Ft/kg

TÖLGY-BÜKK GURIGA • 3200 Ft/Q 32 Ft/kg

TÖLGY-BÜKK HASÍTOTT • 3400 Ft/Q 34 Ft/kg

SZIL-ÉGER-MEGGY GURIGA • 3000 Ft/Q 30 Ft/kg

FENYŐ-NYÁR GURIGA • 2200 Ft/Q 22 Ft/kg

LIGNIT • 2200 Ft/Q 22 Ft/kg

OROSZ BARNA SZÉN • 5400 Ft/Q 54 Ft/kg

OROSZ FEKETE SZÉN • 6500 Ft/Q 65 Ft/kg

BELTÉRI 
FALFESTÉK 

AKCIÓ

zománc-
festékek 

Ft/
2,5L1800(minden szín)

Ft/
0,75L1000

ÉBEBEBEBEBBEBELTÉRI
FALFESTÉK 

AKCIÓ
ÓRIÁS

I

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

Friss regionális HÍREK AZONNAL
NYIREGYHAZA. SZUPERINFO.HU
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�Hegesztő CO, AWI, 
HL045, elektróda

�Csőszerelő ISO
�CNC programozó
�Fűtésszerelő
�Vízvezeték szerelő

SVÁJCI 
MUNKÁRA
keresünk dolgozókat 
az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezés:
rita.kiss@inovajob.ch,
dimeo@inovajob.ch

Órabér: 30 CHF-től

Német nyelvtudás szükséges!

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk : 
karrier@sbskft.hu

Érdeklődni lehet: Balogh Zsanett 20/440-1570 és  
Kovácsné Ózsvári Szilvia   20/356-5958

KISZÁMÍTHATÓ, FOLYAMATOS  
MUNKALEHETŐSÉG EGÉSZ ÉVBEN!  
Az alábbi munkakörökben keresünk munkatársakat: 
Hegesztő 
Épület- és szerkezetlakatos 
Hegesztőrobot kezelő
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK! 
Elvárás:
- Szakirányú végzettség  
- Önálló , pontos munkavégzés
- Több műszak vállalása 
- Hegesztőrobot kezelőknél érettségi megléte 

Amit kínálni tudunk: 
- Szakmai fejlődés és továbbtanulási lehetőség
- Biztos háttér, stabil munkahely 
-  Igény szerint költségmentesen tudunk szállást  

biztosítani 
- Helyi étkezési lehetőség 
-  Családi kedvezmény maximális kihasználtságának 

lehetősége 
- Bejárás biztosítása 

Havi járandóság: bruttó 240.000- 370.000,- Ft/hó
Járandóság az alábbiakból tevődik össze: napi 8 óra és 
kétx8 óra hétvégi túlóra, mozgóbér,  kafetéria elemek.
Munkavégzés helye: Erdőtelek 

GÉPI VAKOLÓKAT
vakoló brigádot keresünk állandó, 

bejelentett munkára teljes munkaidőben. 
Téli munkavégzés biztosított.

06-30-195-2383

alapanyag  
bemérő- keverő

Nyíregyháza Ipari parkban 
fagymentesítés, hóeltakarítási 

munkákra 
TRAKTOROST KERESÜNK.

Jelentkezni: herrcar@gmail.hu
06-30-699-8035

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.

ablakpárkányok

Gránit , 
márvány, 

műkő 
síremlékek,

Lapzárta: 
szerda 
17 óra

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Mátészalkán, Északi lakótelepen 4 szo-
bás, kertes, családi ház eladó. 06-70/369-
8956

Nyírbogáton 2,5 szobás ház eladó. Irány-
ár: 8,5 M Ft. 06-70/324-2336

H á z  k e r e s é s

Nyíregyházán kisebb családi házat kere-
sek, kombinált gáztűzhely, kétkazettás rádi-
ósmagnó eladó. 06-30/551-8228

a l b é r l e t e t  k í N á l

Nyíregyháza központban, főbérlő nélkü-
li, bútorozott, jól felszerelt lakás kiadó. Tel: 
06-30/411-8007

F ö l d ,  k e r t

Föld, erdő, telek, nyárfaerdős, akácer-
dős telkek Nyírpazonyban eladók! Tel. 
06-20/919-1458

Ü z l e t ,  M ű H e l y

Mátészalkán, az állomásnál Tanyasi 
baromfibolt kiadó. Tel. 44/300-751

J á r M ű k e r e s é s

AUTÓBONTÓBA VÁSÁRO-
LOK KELETI-NYUGATI AUTÓT 
5-30 Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁS-
SAL. +36-30/219-2182

IFákat keresek bontásra, megsemmisí-
tésre, típustól, kortól, állapottól függetle-
nül. 0620/250-8061, 0670/626-7266

r é g I s é g

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

á l l a t

100 db anyajuh eladó. Érd. 06-30/635-
9548

e g y é b  e l a d á s

eladó tűzifa 1500 Ft-tól! Garantált mennyi-
ség és minőség! Tel. 70/232-3421.

téli akciós kalodás, és erdei 3m-es, és 
ömlesztett tűzifa rendelhető! Ingyenes 
házhoz szállítás. Jelenlegi termékeink: 
tölgy, bükk, akác, nyárfa. Kaloda mérete 
1mx1mx1m, ár: 11000 Ft-tól. Hívjon biza-
lommal: 30/705-2509

3 részes ülőgarnitúra világosbarna szö-
vethuzattal, ágyfunkcióval, ágyneműtartó-
val, újszerű állapotban eladó 110 ezer Ft 
06-30/228 4679

s z o l g á l t a t á s

Fürdőkád felújítást, burkolást, szobafes-
tést vállalok. 06-20/42104530

lakása teljes körű takarításához hív-
jon bizalommal! Referenciával rendelke-
zem. Rozgonyi Katalin 06-20/405-2848  
06-20/985-2041

Palatetők bontás nélküli felújítása, színes 
mintás bitumenes zsindelyekkel, hosszú 
élettartam! Kizárólag I. osztályú anyagokkal 
dolgozunk! Több színválaszték! 15év garan-
cia! Ingyenes helyszíni felmérés az ország 
egész területén! Hívjon bizalommal! Érdek-
lődni: 06-30/502-5078

szabásminta készítést saját méretedre 
2000 Ft-tól Nyíregyháza 06-70/630-24-11

á l l á s

ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel. 00-43-664-599-96-95, 06-30-
313-35-16

ausztriai, linzi panzióba főszaká-
csot keresek. Szállás biztosítva. Érd. 
004669911015847

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító part-
nerünkhöz Dunántúlra, a régi-
óban a legmagasabb bért biz-
tosítják. Szállás, utazás biztosí-
tott. Érd: 06/30-511-4219.

bevezetett belvárosi szépségszalonba fod-
rász és manikűrös részére helyet biztosí-
tok 30/9036602

CsoPortVezetŐt, CO-hegesztőket, 
lakatosokat, villanyszerelőket felveszünk 
Abdára. Szállást biztosítunk. Érd: 06/70-
942-8927.

észak Keményítő Kft. munkatársat keres, 
villanyszerelő és géplakatos munkakörbe 
Mátészalkán. Pályakezdők jelentkezését is 
várjuk. Érd. 70/772-7673

Hajdúdorogi Húsüzembe kere-
sünk húsiparban jártas kollégá-
kat azonnali kezdéssel. Átjá-
rás megoldható. Önéletrajzát 
küldje a dorogfelveteli@index.
hu e-mail címre. Érdeklődés 
telefonon a +36 30 562 7680-
as számon.

Hegeszteni tudó szerkezetlakatost kere-
sünk debreceni telephelyre. Szállást tudunk 
biztosítani. 06-70/284-8797

libatömésre azonnali kezdéssel férfiakat, 
házaspárokat keresek. Magas bérezés, szál-
lás biztosítva. 30/630-1659

Mosonmagyaróvári munkahelyre női, fér-
fi munkaerőt és párokat is felveszünk össze-
szerelői munkakörbe. Szállás ingyenes, uta-
zást térítünk. Tel. 06-20/949-3036

Németországi munkavégzésre keresünk 
Awi hegesztőket, csőszerelőket, kiemelt 
bérezéssel. Jelentkezni az alábbi e-ma-
il címen, ill. telefonszámon lehet: iroda@
stahl-fabrik.hu 

Nyírbátorban piaci kisegítőt keresek. 
30/823-2120, 30/694-2985

Nyírbélteki üzletbe női 
eladónőt keresek. Keres-
kedelmi tapasztalat előny. 
Érd.+36308136439

Pest megyében Nagykátán 
lévő kőkereskedésbe kere-
sünk férfi kollégákat BENTLA-
KÁSI lehetőséggel. Érdeklőd-
ni a 06 30 330 1251-es számon 
Koch Györgynél.

szigethalmi cégünk (M0 mellett) teher-

autó szerelőt, lakatost, kamionszerelőt fel-

vesz. Igény esetén szállást biztosítunk. 

0630-6067-001, 0630-6067-005, 0630-

933-1891

téglásra keresünk CO hegesztőket kiemelt 

bérezéssel! Tel: 20/440-8355

M u N k á t  k e r e s

állást keresek! Házvezetőnői, idős gondo-

zást, segítek, amiben tudok. Detty: leinfor-

málható, 30/419-6818

o k t a t á s t  V á l l a l

aranykalászos gazda, méhész, vagyon-

őr, targonca-, földmunka-, emelőgép-keze-

lő tanfolyamokat indítunk Tel: 30/2283281. 

E001083/2015/A008, A004, A022, A012, 

A011

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 

Pincér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó 

üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalá-

szos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. 

www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

A001-A011)

Fakitermelő, méhész, aranyka-
lászos gazda képzéseket indít 
a Magiszter rövidesen a térsé-
gekben. ESZ: E-000196/2014 
Szabó Endre vezetésével. Érd. 
70/667-5592 telefonon.

t á r s k e r e s é s

„Hópehely” 160/58 független nő keres 

vidám szeretni tudó független-özvegy urat 

66-évesig.

Privát kapcsolatra, kalandra vágyó, csinos, 

nyíregyházi hölgyet keresek hosszabb távra. 

Tel: 06-70/284-1649

69/90/178-as független férfi 58-68-

éves független hölgy társát keresi Nyír-

egyháza és környékéről. Leveleket a 

kiadóba”Szeretnélek megtalálni” jeligére

70 éves, 186 cm magas, független fér-

fi keresi társát, 65-75 közötti hölgyet. 

30/494-1648

Dr. Mohamad Nour Mohamad
Belgyógyász/ Angiológus szakorvos

– visszérbetegség
– mélyvénástrombózis-
   diagnosztika, -kezelés
– érszűkület megállapítása, kezelése

ÉRSZAKRENDELÉS

Nyíregyháza, Ér u. 23.
Rendelés: Csütörtök: 17.00–19.00

Előjegyzés: 30/255-10-40

Angiológiai 
magánrendelés

Érszakrendelésünkön várjuk azokat, 
akiknél lábfájdalom, lábszíneződés, 

nehézláb-érzés, lábdagadás, lábgörcs, 
végtagfájdalmak  jelentkeznek.
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– Mi a tapasztalata, 
mennyire figyelnek az em-
berek a hallásukra?

– Az elmúlt években azt 
tapasztaltam, hogy a ten-
dencia javul, de hallásuk 
állapotára még mindig az 
átlagostól kevesebben kí-
váncsiak, pedig életminősé-
günknek fontos része.

– Mire kell odafigyelni?
– A halláscsökkenés nem 

egyik pillanatról a másikra 
alakul ki. Érdemes már az 
első tüneteknél szakember-
hez fordulni, melyek  jel-
lemzően a következőek:

Különösen zajos környe-• 
zetben problémát okoz a 
társalgás követése
Többszöri visszakérde-• 
zés 
Az elhangzott informáci-• 
ók félreértése
Felhangosított televízió, • 
rádió
Hallja, de nem érti a be-• 
szédet
– Miért érdemes időben 

felkeresni Önöket?

– Akik halláscsökkenés-
sel rendelkeznek, tudniuk 
kell, hogy ellátatlanul hal-
lásuk, ezáltal életminősé-
gük fokozatos romlásával 
kell szembe nézniük. 

A mai modern techni-
ka, a magas színvonalú 
szakértelem és empátia 
segíti őket abban, hogy 
ne kelljen lemondaniuk 
egyetlen hangról sem! 
Akkor kezdjük el értékelni 
igazán a jó hallást, amikor 
már problémát jelent halla-
ni, érteni. Szánjon hallására 
évente néhány percet!

– Mit nyújt a Tünde Hal-
lás Szalon a megoldásra 
váró érdeklődőknek?

– A Tünde Hallás Szalon-
ban világszínvonalú techni-
kai háttérrel, az 5 világpiaci 
vezető hallókészülék-gyár-
tó termékeivel (SIEMENS, 
WIDEX, OTICON, UNITRON, 
HANSATON), barátságos 
környezetben és a legked-
vezőbb fizetési feltételek-
kel várjuk az érdeklődőket.

A megfelelő hallóké-
szülék kiválasztása fontos 
döntés, hiszen minimum 
hat évre szól. Érdemes több 
gyártó termékét kipróbálni, 
hiszen azok hangzásukban 
különbözhetnek. 

Az ingyenes, teljes 
körű hallásvizsgálat után 
a többnapos, úgynevezett 
próbahordási időszak alatt 
pedig lehetőség nyílik arra, 
hogy otthonukban, saját 
élethelyzeteikben is kipró-
bálhassák, tesztelhessék a 
kiválasztott készülékeket 
ügyfeleink.

Akár hallásszűrésre, akár 
szakellátásra van szüksége, 
forduljon hozzánk bizalom-
mal!

Dr. Szikszai János 
adjunktus, fül-orr-gégész, 
audiológus szakorvos válaszol 

KÉRJEN IDŐPONTOT AKÁR MOST!
Nyíregyháza, Szent István u. 6. (Kis SZTK oldalában) 06-42/23-83-23, 30/629-8161

(Bejelentkezés szombaton és vasárnap is 10 és 19 óra között!) vagy  
a www.tundehallasszalon.hu oldalon www.facebook.com/tundehallasszalon
Rendel: Dr. Szikszai János adjunktus, fül-orr-gégész, 

audiológus szakorvos   Audiológus: Csontó Tünde

Nyíregyháza, Szent István utca 6.  
(A kis SZTK oldalában)

Nyitvatartás: H.–Cs.: 8.30–17.00, Péntek: 8.30–14.00

2018. január 8. és január 20. között. 
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 a biztonságtechnikai osztályára

 a) TELEPÍTŐ MUNKAKÖRBE
elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi 

rendszer szerelő végzettséggel.
Érvényes rendőrségi engedély előnyt jelent.

B) LAKATOS MUNKAKÖRBE
géplakatos szakmai végzettséggel.

C) FESTŐ/GIPSZKARTON-
SZERELŐ MUNKAKÖRBE

szobafestő-gipszkartonszerelő végzettséggel.

A fenti munkakörökben a munkavégzés az 
ország különböző helyiségeiben történik egy 

hetes távolléttel, Gödöllőn biztosított állandó 
szálláslehetőséggel, hétvégi hazautazási 

lehetőséggel.

A munkakörök betöltéséhez erkölcsi 
bizonyítvány, az I/a. munkakörhöz B kategóriás 

gépjárművezetői jogosítvány szükséges, ill.  a 
szakmai gyakorlat előnyt jelent.

Bérezés és egyéb juttatás megállapodás szerint.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és 
bérigény megjelölésével az 

info@hmarzenal.hu e-mail címen.

A HM ARZENÁL Elektromechanikai 
zártkörűen működő 

részvénytársaság 
(4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.) 

azonnali belépéssel felvételt hirdet 

HUNGAROPRINT 
PAPÍR-ÍRÓSZER

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

42/500-027
 www.hprint.hu  

 hprint1992@gmail.com 

A figyelem most 
az irodaszerekre 

irányul ! 
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Rossz a memóriád?

Minden memória habos matrac

25% kedvezménnyel!

Elfelejtheted a magas árakat!

www.matracdepo.hu

Nem 
gond!

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

Szereti a házi tésztát ?…               
Készítsen Ön is !

ÉRDEKLŐD JÖN! RENDELJEN!

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

Vásároljon tésztavágó gépeinkből!

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

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

Minőségi Nyílászárók,

EGYEDI BÚTOROK 
gyártása, beépítése

• Egyedi méret alapján
• Felméréstől beépítésig
•  Asztalosmunkák 

kivitelezése
•  Belsőépítészeti munkák 

kivitelezése
•  Egyedi bútorok tervezése, 

kivitelezése
•  Fűrészáru gyártás – 

értékesítés
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Nyírbátori cég nemzetközi 
árufuvarozáshoz, 

nyerges szerelvényre

SOFŐRÖKET 
keres!

Elvárások: gépjárművezetői gyakorlat, 
szükséges okmányok megléte.

 
Önéletrajzokat 

az alábbi címre kérjük elküldeni:
nyirsegmez@gmail.com

4300 Nyírbátor, Császári út 65. 
(Mézüzem)

Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 
+3630/2095307

Fuvarozó cég 

SZERELŐT vagy 

SZERELŐ SEGÉDET 
keres. 


