
sz-sz-b megye nyíregyháza 2018. január 26., XXIV/4.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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BÚTORDISZKONT APAGY
Apagy, Meleghegy  +3670/375-7902

ÉVINDÍTÓ  AKCIÓ!

Keressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

Minőségi SAROKÜLŐK és KANAPÉK nagy választékban!

20 km-es körzetben INGYENES házhoz szállítás !

41-es főút

Oros

benzin-
kút

NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy

www.butordiszkontapagy.hu

Maya 
kanapé

Hanna 
sarok

93.500 Ft-tól

184.000 Ft-tól

BONELL RUGÓS

BONELL RUGÓS
SZÉLES 

SZÖVETVÁLASZTÉK!

a 06 42/ 475 031

DERÉKFÁJÁS?

Lumbágó?PORCKORONGSÉRV?
Hátfájdalom?

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, 

70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

alapanyag  
bemérő- keverő

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!

 Bővebb információ:  
www.baromfiudvar.hu/allashirdetes

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

Érdeklődni továbbá a 06302767530-as számon

NYÍREGYHÁZI ÉS DEBRECENI TELEPHELYÉRE
az alábbi munkakörökbe:

•Áruterítő gépkocsivezető  
C típusú jogosítvánnyal

•Kamionsofőr

Fuvarozó vállalkozás munkatársakat keres
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SKF MAPRO 
AKCIÓ 2017Használják ki az alkalmat!

Már csak 10 napig tart az  
SKF karbantartási termékeinek akciója.

A RUMED alapkedvezményén (25%) 
felül valamennyi  MaPro termékre, mint 

a csapágyszerelő szerszámokra,  
diagnosztikai eszközökre, csapágyzsírokra 

és kenéstechnikai eszközökre további 
kedvezményt biztosítunk.

Nyíregyháza, László u. 17.  42/400-747
Kisvárda, Árpád u. 99.  45/406-382

A MaPro akció 2017. 10. 24-étől 2018. 01. 31-éig 
érvényes! Az akció nem vonatkozik a TLMR egypontos 

kenőanyag-adagoló rendszerre és a hozzá tartozó 
utántöltő tartályokra.

Nyíregyháza, Búza tér 3. 
nyiregyhaza@katedra.hu  06 20 251-9545

Euroexam nyelvvizsga központ
Katedra Nyelviskola Nyíregyháza

Kezdőtől egészen 
a haladóig
Nyelvvizsga
előkészítők

Folyamatosan induló 
nyelvtanfolyamok:

és kárpitjavítás!
Nyíregyháza, 
Korong u. 2/a
42/596-717, 
30/9450-228

www.bagameri-uleshuzat.hu

üléshuzat-
készítés

Minőségi és méretpontos

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

Allure Residence Budapest

                                                    

Allure Residence Budapest
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Enyedi Ildikó film-
jét az amerikai film-
akadémia beválasz-
totta a legjobb öt al-
kotás közé, ezzel 
március 4-én esélyes 
az Oscar-díjra.

A legjobb idegen nyel-
vű alkotások mezőnyében 

ezúttal is jelen lesz egy ma-
gyar film az idei Oscar-díj 
átadón. A Testről és lélek-
ről című film mellett egy 
chilei, egy libanoni, egy 
orosz és egy svéd alkotás 
is versenyez majd a rangos 
elismerésért. Magyar film 
eddig mindösszesen két-
szer kapott Oscar-díjat eb-
ben a kategóriában, 1982-

ben Szabó István Mephisto 
című alkotása, 2016-ban 
pedig Nemes Jeles Lász-
ló sikerének örülhettünk, 
akkor a Saul fia hozta el 
a díjat.

A Testről és lélekről cí-
mű film egyébiránt már 
bizonyított: elnyerte a 
Berlinale fődíját, az Arany 
Medvét, valamint a film-
kritikusok nemzetközi 
szövetsége (FIPRESCI) 
rangos díját, az ökumeni-
kus zsűri díját és a Berliner 
Morgenpost című lap olva-
sóinak díját is. A szereplő-
gárdára sem lehet panasz, 
a Mária szerepét játszó fő-
szereplő, Borbély Alexand-
ra decemberben nyerte el 
a legjobb színésznőnek 
Európai Filmdíjat. A film-
ben pszichológust alakító, 
debreceni születésű Tenki 
Rékát pedig év végén vá-
lasztotta be az European 
Film Promotion a Shooting 

Stars programba, mely-
ben Európa tíz legígé-
retesebb színésztehet-
sége kap lehetőséget. 
A film operatőre 
mellett sem le-
het elmenni szó 
nélkül: a zseniá-
lis képeket elénk 
táró Herbai Máté a 
Camerimage nem-
zetközi filmoperatőr 
fesztivál fődíjának 
boldog tulajdonosa 
lett.

Enyedi Ildikó, a 
Testről és lélekről cí-
mű film rendezője 18 
év után tért vissza 
új nagyjátékfilmmel. 
A különleges atmosz-
férában játszó-
dó történetben 
k ider ü l, két 
ember – egy 
férfi és egy nő – 
éjjelente ugyan-
azt álmodják. 

Álmukban szarvas-
ként közelednek egy-
re közelebb egymás 
felé, míg a valóságban 

még a „rendes” 
kommunikáció 
is gondot okoz a 
számukra. Ám, 
mikor kiderül, 
hogy álmaikban 
egyek, a való élet-

ben is igyekeznek 
egyre közelebb ke-
rülni egymáshoz. 
Azonban Mária ri-
deg természete, és 
Endre (Morcsányi 
Géza alakítja) külö-
nös figurája között 
nehezen jön létre 
harmónia. A különös 

szerelmi történetért 
március 4-én szur-

kolhatunk, ahol 
– ha folytatódik 
az eddigi siker-
széria – akár az 
Oscar-díjat is 
bezsebelheti.

Újabb magyar film esélyes az Oscar-díjra
Enyedi Ildikó, a Testről és lélekről című film rendezője 18 év után tért vissza új nagyjátékfilmmel

Ha nem kapja az 
újságot,  hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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Fémmegmunkálással előállított alkatrész-
gyártással valamint szerszámok tervezési, 
gyártási és karbantartási tevékenységével 
foglalkozó autóipari vállalat

Az alábbi munkakörök betöltésére 
munkatársakat keres:

szerszámkészítő lakatos• 
hagyományos marógép kezelő• 
gyártásközi ellenőr• 
lézergép kezelő (középfokú, műszaki • 
végzettség szükséges)

Érdeklődni:
E-mail:braner.nikoletta@hajduautort.hu

Tel.:36-52/582-897

Acélszerkezeti cég keres magyarországi 
szerelési munkákra szerelőcsoportjaihoz, 

jó kereseti lehetőséggel

SZERELŐLAKATOSOKAT
HEGESZTŐKET.

Szállítás, szállás biztosított.
Amit kínálunk: versenyképes �zetés 

és cafetéria, jó kollektíva,  hosszú távú 
munkahely.

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

Munkatársakat keresünk betanított, könnyű 
fizikai munkára és logisztikai munkakörökre,
továbbá elektronikai tapasztalatot igénylő
pozíciókra!

Határozatlan munkaszerződés
a kiemelt pozíciókban!!

MUNKÁT KERESEL? NÁLUNK A HELYED!

Jelentkezés feltételei:
l alap- vagy középfokú végzettség
l számítógépes ismeret

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com
06-30/267-58-18; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

FEBRUÁR 1., 8. és 15. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

ÁLLÁS
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Több mint 20 éve a piacon!

rendelkező dolgozót keres.
Jelentkezést Kálmánháza környékéről várjuk.

Érdeklődni: a 42/244-122.- es telefon számon lehet.

A Kálmánházi  
Barom�feldolgozó Kft,

a központi telepére, 

VILLANYSZERELŐI VÉGZETTSÉGGEL
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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: 2018/4.
Eng. szám: 163/1358/2/2011

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket 
tartalmaz, melyek valódiságát a 

szerkesztőség nem vizsgálja, 
tartalmáért felelősséget nem vállal.

A kiadó előzetes engedélye nélkül 
a lapban megjelent hirdetéseket 

felhasználni tilos!
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések 
tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan ténye-
ket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen 
felül a Kiadó nem tehető felelőssé, és nem vállal felelősséget 
semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, 
elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat 
kiesésből származó olyan károkért, ame-
lyek a sajtótermékben megjelent hirde-
tésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, 
függetlenül attól, hogy az ilyen károk 
szerződéssel, hanyagsággal, polgári 
peres eljárással, jogszabályokkal vagy 
egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ
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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.

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

ELADÓ BELVÁROSI LAKÁSOK

Érdeklődni: 30/97-98-017, 30/94-55-319

CSOK
igényelhető!

 .

www.tuzmegelozes. hu
Érdeklődjön:
42/504-642
Nyíregyháza

Kiss Ernő út 17.
Munkavédelmi technikus

tanfolyam indul
2013. május 11. 

Tűzvédelmi szakvizsga:
2013. 05. 17.

Tűzvédelmi előadó/főelőadó 
Katasztrófavédelmi előadó/szakelőadó

Targoncavezető, Emelőgépkezelő
Elsősegélynyújtó
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8Nyilvántartásba 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.
A nagy érdeklődésre való tekintettel február 2-án is!

Munkavédelmi képviselő képzés: február 1–2.

OKJ-s képzéseink:

Egyéb képzéseink:

 Tűzvédelmi előadó  
(E-000714/2014/A003)  
(Még lehet jelentkezni!)

 Munkavédelmi technikus  
(E-000714/2014/A004) 

 Tűzvédelmi szakvizsga
 Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés

 Kisgépkezelő képzés
 Teherkötöző képzés

Részletfizetési lehetőség!

Folyamatosan lehet jelentkezni!

 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)

49
87
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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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8közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

49
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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,

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

Lapzárta: 
szerda 17 óra

HANUSCSÁK  MIHÁLY:  
+36-20/516-8555 

mihaly.hanuscsak@szuperinfo.hu

NAGYNÉ  PAPP EDIT:  
+36-20/973-9764 

edit.nagyne@szuperinfo.hu

TARNÉ  MAGDI:  
36-20/804-8191  

magdolna.tarne@szuperinfo.hu

KOVÁCS  JUDIT:  
+36-20/417-2373 

judit.kovacs@szuperinfo.hu

LUKÁCS  BARNABÁS:  
+36-20/417-2565 

barna.lukacs@szuperinfo.hu

TÓTHNÉ KUN KATALIN  
36-70/198-1193;  

katalin.tothne@szuperinfo.hu

Hívjon fel, és mi a  
LEGKEDVEZŐBB  

hirdetési lehetőséget  
biztosítjuk Önnek!

További kedvezmények mennyiségtől függően, akár  
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: 351 Ft/liter*

Kärcher benzinkút  
Tiszavasváriban!

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

2018. január 26-ai ár:

Friss regionális  
HÍREK AZONNAL

NYIREGYHAZA.SZUPERINFO.HU
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CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
A Vision Care Business Group területén belül működő szerszámüzemi csapatunk erősítése érdekében 

CNC GÉPKEZELŐ
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:
CNC gépek önálló programozása, működtetése, kezelése, felügyelete
Rajzok egyéni olvasása
Alkatrészek gyártása a megfelelő technológia önálló kiválasztásával
Szükség szerint gépbeállítás
Hibák felismerése és megoldása
Munkafolyamatok dokumentálása
Konstruktív együttműködés az üzemben található egyéb forgácsoló szakmákkal.

Elvárások:
Középfokú szakirányú végzettség
CNC vezérlési szakmai tapasztalat
Gyakorlat az esztergályos feladatok ellátásához szükséges eszközök használatában.
Rajzolvasási készség
Szakmához kapcsolódó szabványok, biztonságtechnikai előírások ismerete
Önálló, felelősségteljes, fegyelmezett, precíz, munkavégzés 
Együttgondolkodási készség, hatékony csapatmunkára való képesség.

Amit ajánlunk:
Stabil hátterű munkáltató, hosszú távú munkalehetőség
Teljes munkaidős, többműszakos munkarend
Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások széles köre Cafeteriában (a klasszikus juttatásokon kívül pl. készpénzjut-
tatás, lakáshitel támogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása)
Ingyenes egészségmegőrző centrum a telephelyen
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás
Részvételi lehetőség a vállalat futó- és/vagy futball csapatában 
Rendszeres csapatépítő rendezvények
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben
Dinamikus, motivált, támogató csapat és vállalati légkör
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, hogy jelentkezzen online vagy küldje be 
Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar nyelven:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
E-mail: tunde.jakab@zeiss.com, angelika.juhasz@zeiss.com

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
A Vision Care Business Group területén belül működő HR csapatunk erősítése érdekében 

HR KOORDINÁTOR
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:
Részvétel a toborzás-kiválasztásban, belső rotációkban:

Előszűrés, személyes interjúk szervezése, aktív részvétel a megfelelő jelöltek kiválasztásában
Ügyintézés, kapcsolattartás, adminisztráció
Kapcsolattartás munkaerő közvetítőkkel, fejvadászokkal

Aktív részvétel a belépési- és kilépési folyamat operatív és adminisztratív feladataiban:
Személyzeti dokumentumok készítése, kezelése személyes adatok nyilvántartása
Új munkavállalók szervezetbe illesztésének támogatása

A Carl Zeiss Vision Hungary Kft. képviselése állásbörzéken
Képzések tervezése, szervezése, megvalósítása, auditképes dokumentálása
HR riportok, kimutatások (heti, havi, adhoc) készítése
Együttműködés és kapcsolattartás külső- és belső szervezetekkel, társosztályokkal

Elvárások:
Felsőfokú gazdasági végzettség (HR diploma előnyt jelent)
min. 3 éves HR területen szerzett tapasztalat (gyártó környezetben előnyt jelent)
Munka Törvénykönyv előírásainak ismerete
Microsoft Office programok (Word, Excel, Outlook, PPT) felhasználói szintű ismerete
Aktív, kommunikációs szintű ANGOL nyelvtudás szóban és írásban
Önállóság, nagyfokú terhelhetőség, precíz munkavégzés
Jó kommunikációs képesség, támogató attitűd, rugalmasság
Együttgondolkodási készség, hatékony csapatmunkára való képesség.

Amit ajánlunk:
Stabil hátterű munkáltató, hosszú távú munkalehetőség
Teljes munkaidős foglalkoztatás, kötetlen munkarendben
Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások széles köre Cafeteriában (a klasszikus juttatásokon kívül pl. készpénzjut-
tatás, lakáshitel támogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása)
Ingyenes egészségmegőrző centrum a telephelyen
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás
Részvételi lehetőség a vállalat futó- és/vagy futball csapatában 
Rendszeres csapatépítő rendezvények
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben
Dinamikus, motivált, támogató csapat és vállalati légkör
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, hogy jelentkezzen online vagy küldje be 
Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar nyelven:

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

Web: www.zeiss.com; E-mail: tunde.jakab@zeiss.com

A Carl Zeiss Vision Hungary Kft.

TERMELÉSI OPERÁTOROKAT
keres mátészalkai telephelyére.

Jelentkezés:
CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
E-mail: angelika.juhasz@zeiss.com

Amit kínálunk: 
Kellemes munkahelyi légkör, stabil munkáltató
Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások széles köre, cafeteria 
(készpénzjuttatás, SZÉP kártya, lakáshitel tá-
mogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása 
stb.)
Egészségmegőrző centrum a telephelyen, saját 
futó- és futball csapat
Rendszeres csapatépítő rendezvények
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás

Amit elvárunk: 
Három műszak vállalása
Jó problémamegoldó készség
Együttműködő, lelkes, segítőkész és 
rugalmas hozzáállás
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Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés:
a 06-22/574-318  vagy a 

06-20/310-69-44 telefonszámon

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 

49%
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nyirbátor város központjában 2 
szobás, 59 m2-es ház eladó! Tel: 
30-438-5130

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

H á z - ,  H á z r é s z k e r e s é s

Nyíregyházán Borbányán 
eladó házat ikerházat keresek. 
30/3189245

l a k á s e l a d á s

Nyíregyháza, Árpád úton 1+2 fel-
újított lakás tulajdonostól eladó. 
Kamerázott lépcsőház. Irányár: 
12,3 M 30/9436829

l a k á s k e r e s é s

1 vagy 1,5 szobás távhős lakást sür-
gősen vennék. Érd. +36-30/286-
9005

a l b é r l e t e t  k í N á l

debrecen Egyetrem közel-
ben 2 fő diáklány részére 2 szo-
bás lakás olcsón kiadó. Érd.:06-
70/289-7156

Nyíregyháza központban, főbér-
lő nélküli, bútorozott, jól felszerelt 
lakás kiadó. Tel: 06-30/411 8007

é p í t é s i  t e l e k

építési telkek közművesít-
ve eladók: Nyíregyháza Lovag 
utcán 1 ha, Nyírszőlős Sugár úton 
06-20/5639911

Nyíregyháza-Oros, Kamra út Szív 
út folytatása 750 m2 közművesí-
tett építési telek eladó. Érdeklőd-
ni: 30/649-3983

F ö l d ,  k e r t

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

sóstóhegyen, 1800 m2 gyümöl-
csös melléképülettel eladó. Villany, 
fúrott kút a telken. Garázs csere is 
érdekel. Tel. 06-20/225-0939, 06 
42/447 857

Ü z l e t ,  m ű H e l y

mátészalka állomásnál Tanya-
si baromfibolt kiadó. Tel. 44/300-
751

Mátészalka központ-
jában, Spar parkoló-
val szemben, a Nem-
zeti dohánybolt mellett 
60 m2-es üzlethelyiség 
kiadó. Tel. 30/236-4525

J á r m ű k e r e s é s

SZEMÉLYAUTÓKAT, kis-
teherautókat vásáro-
lok azonnali készpénz-
fizetéssel! Mindenfé-
le érdekel! Veterán is! 
06-30/231-7750

r é g i s é g

dísztárgyakat, festményt, por-
celánt, órát, könyvet, ezüstöt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. 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

lábon álló gyümölcsfák kivágásra 
eladók (körte, meggy, csresznye), 
ugyanitt, hegesztőtrafó eladó, 
30-477 0781, 30/983 4618

Jó minőségű házi bor eladó. Tel: 
06-42/341-409

kalodás tűzifa, hasgatott, száraz 
bükk 1,8x1x1 38.000 Ft eladó. 
30/690-7772

menyasszonyi ruhák és kel-
lékek nagy tételben eladók 
06-20/5639911

tűzifa akció! Kemény tűzifa 19500 
Ft/m3-től erdei m3 bükk, tölgy, 
gyertyán 1-2 nap határidőn belül 
szállítunk. 30/678-1259

3 részes ülőgarnitúra világosbar-
na szövethuzattal, ágyfunkcióval, 
ágynemütartóval, újszerű állapot-
ban eladó 110 ezer Ft 06-30/228 
4679

3 db viilanykályha, 
villanybojler,öntöttvas fürdő-
kád és radiátor, gázkazán eladók 
06-20/5639911

e g y é b  k e r e s é s

ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, pasz-
ta, palládium, forassztópálca, 
tekercs, amalgám stb. vásárolok. 
Tel. 06-20/923-4251

Simson motorkerék-
párt keresek állapot-
tól és típustól  függet-
lenül, hibásan is. Tel: 
06309689295

s z O l g á l t a t á s

lapostető hő-víz szigetelés, 
bádogos és ács munkák, palate-
tők  mosása, bontás nélküli szi-
getelése 70/5669101

Fűrdőkád felújítást, búrkolást, 
szobafestést vállalok. 
06-20/42104530

lakása teljesjörű takarításához 
hívjon bizalommal! Referenciá-
val rendelkezem. Rozgonyi Kata-
lin 06-20/405-2848  06-20/985-
2041

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

á l l á s

BETANÍTOTT dolgozó-
kat keresünk autóipari 
beszállító parnerünkhöz 
Dunántúlra, a régióban a 
legmagasabb bért biz-
tosítják. Szállás, utazás 
biztosított. Érd: 06/30-
511-4219.

bevezetett belvárosi szépségsza-
lonba fodrász és manikűrös részé-
re helyet biztosítok 30/9036602

gyakorlattal rendelkező gépke-
zelőket keresünk homlokrako-
dóra és lánctalpas kotróra. Mun-
kavégzés helye: Heves megye. 
Bérezés: 1000-1500 Ft/óra. Szál-
lást biztosítunk. Jelentkezni lehet 
a: 06-70/505-6806

masszőröket keresünk Moson-
magyaróvárra (gyógy, frissítő, talp 
reflex, nyirok, tantra). Életrajzokat 
szakmai végzettség megjelölésével 
taodomassage@gmail.com cimre 
várjuk. Szállás megoldható.

pótkocsi összeszereléséhez, szi-
geteléséhez keresünk munkatár-
sakat, hosszú távra vidéki munka-
helyre (Győr mellé) 06-30/9374-
157

Nyírbélteki üzlet-
be női eladónőt kere-
sek. Kereskedel-
mi tapasztalat előny. 
Érd.+36308136439

Németországba és Dáni-
ába keresünk munka-
vállalókat mezőgazda-
sági területre: állatte-
nyésztés - állatgondo-
zás (szarvasmarha, ser-
tés), növénytermesz-
tés, traktoros, mező-
gazdasági gépszerelő, 
ill. betanított munkákra   
továbbá építőipari mun-
kákra: kőműves, bádo-
gos, ács, festő-mázo-
ló feladatok ellátásá-
ra. Tapasztalat előny, de 
egyik helyen sem felté-
tel. Legalább alap német 
vagy angol nyelvtudás 
minden helyen feltétel. 
Jelentkezés: 06-70/949- 
0400,  nyiregyhaza@
andreasagro.com   www.
andreasagro.com

recepciós, kertész, illetve sze-
zonális jelleggel (nyári szezon) 
strandvezető/úszómester mun-
katársakat keresünk, bentlakási 
lehetőséggel szigetszentmiklósi 
wellness parkba. Önéletrajz: iro-
da@oaziswellness.hu Telefon 
9:00-16:00 között 06-20-338-
3002

takarítót keresünk a nyíregyhá-
zi OBI barkácsáruházba napköz-
beni munkára azonnali kezdéssel. 
06-30/722-6909

téglásra keresünk CO hegesz-
tőket kiemelt bérezéssel! Tel: 
20/440-8355

m u N k a H e l y e t  k e r e s

állást keresek! Házvezetőnői, 
idősgondozást, segítek, ami-
ben tudok. Detty: leinformálható, 
30/419-6818

O k t a t á s t  v á l l a l

aranykalászos gazda, méhész, 
vagyonőr, targonca-, földmun-
ka-, emelőgép-kezelő tanfolya-
mokat indítunk Tel: 30/2283281. 
E001083/2015/A008, A004, A022, 
A012, A011

bolti eladó, Boltveze-

tő, Szakács, Cukrász, Pin-

cér, Vendéglátásszervező, Ven-

déglátó üzletvezető, Vendéglá-

tó Eladó, Aranykalászos Gaz-

da 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

„Hópehely” 160/58 független nő 

keres vidám szeretni tudó függet-

len-özvegy urat 66-évesig. Tel. 

20/568-6783

privát kapcsolatra, kalandra 

vágyó, csinos, nyíregyházi höl-

gyet keresek hosszabb távra. Tel: 

06-70/284-1649

69/90/178-as független férfi 

58-68-éves független hölgy társát 

keresi Nyíregyháza és környékéről. 

Leveleket a kiadóba”Szeretnélek 

megtalálni” jeligére

70 éves hölgy keres 65-75 éves 

özvegy urat végleges kapcsolat-

hoz. 30/578-6873

REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY
szúnyoghálók, műanyag ajtó ablakok párkány
forgalmazása, szerelése, króm küszöb 
borítása gurtni csere szerelése javítása

OLCSÓN GARANCIÁVAL
Telefon: 42-230-468

+36-30-340-58-94., +36-70-360-95-48

GÉPI VAKOLÓKAT
vakoló brigádot keresünk állandó, 

bejelentett munkára teljes munkaidőben. 
Téli munkavégzés biztosított.

06-30-195-2383

INGYENES SZÁLLÁSSAL
NEMESVÁMOSRA

MEGEMELT ÓRABÉR!

1100 
Cafeteria:net. 8.000 Ft

net. 25.000 Ft

100 %-

- : 4376-4./2003.



8 2018. január 26.

50
12

2

49
67

6
49

67
4

50
09

7

HUNGAROPRINT 
PAPÍR-ÍRÓSZER

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

42/500-027
 www.hprint.hu  

 hprint1992@gmail.com 

KERESKEDŐK FIGYELEM ! 
Farsangi kellékek nagy 

választékával állunk 
rendelkezésükre 

egész februárban!
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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

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.

Villanyszerelő 
szakmunkás

Lakatos 
szakmunkás

gépi forgácsoló 
szakmunkás

(Minimum 3 éves szakmai 
gyakorlat.)

Az EKO Konzervipari Kft. 
nyíregyházi 

telephelyére karbantartói 
munkára munkatársakat 

keres az alábbi pozíciókba:

Élelmiszeriparban szerzett  
tapasztalat előnyt jelent.

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni az alábbi  
elérhetőségen lehet:

Hederman László +36 30 399-0043
hederman.laszlo@ekokft.hu

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

Az akció 2018. február 28-áig tart. A hirdetésben feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. Gyári árváltozás esetén  az árváltozás jogát fenntartjuk.  A hirdetésben szereplő fotók illusztrációk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.Az akció 2015.november 30-áig tart.  a hirdetésben feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.Gyári árváltozás esetén  az árváltozás jogát fenntartjuk. 
A hirdetésben szereplő fotók illusztrációk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

137.820 Ft
186.600 Ft helyett 

Hőszigetelt 5 fm-es 

kémény tisztítóval 

és beton fedővel

natúr tetőcserép
SIH 20 KÉMÉNYSIH

Megtakarítás: 

48.780 Ft
Megtakarítás: 

274 Ft/m2
Megtakarítás: 

6.510 Ft

Creaton Rapido 

8,1 db/m2 
min. szükséglet 

esetén 

272 Ft/db helyett 
238 Ft/db

1.929 Ft
2.203 Ft helyett 

19.990 Ft
26.500 Ft helyett 

Jika zeta WC szett 
(WC + Ülőke + Öblítőtartály)

Napraforgóhéj 
Brikett

Kiszerelés:  
9,5 kg-os Csomag

680 Ft/csomag 

41.990 Ft 

Raklapos kiszerelés:  
9,5 kg-os Csomag  
(84 csomag/raklap)

650 Ft/csomag

Hálós kalodás 
tüzifa

Kémény

Farm-Ker Kft. 4431 Sóstófürdő, Kemecsei út 101. • Tel: 42/475-716 • www.farmtuzep.hu

Komplett 6 m-es 
hőszigetelt kémény 
már bruttó 

150 cm magas, 
    120 cm

173.556 Ft-tól 


