
sz-sz-b megye nyíregyháza 2018. február 2., XXIV/5.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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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

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

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF

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.

BÚTORDISZKONT APAGY
Apagy, Meleghegy  +3670/375-7902

Keressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

41-es főút

Oros

benzin-
kút

NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy

www.butordiszkontapagy.hu

SAROKÜLŐK és KANAPÉK 
nagy választékban!

20 km-es körzetben 
INGYENES 
házhoz szállítás !

A KÉNYELMES ALVÁSÉRT
U-FORM RUGÓS KANAPÉ

MÉRETE:3,6 X2,2 X 1,7 
FEKVŐFELÜLETE: 3,15 X 1,5 M-ES, 

MINDEN NAPI ALVÁSRA IS. 

MINŐSÉGI

248.600 Ft -tól

02.02.-től 02.28.-ig

„Pro – Team” Nonprofit Kft  
felvételt hirdet az alábbi  

munkakörben:

Érdeklődni telefonon 
06/42 506-309  
telefonszámon

UDVARI  
MUNKÁS

Megváltozott  
munkaképességű

Elvárások: logisztikai végzettség és/vagy szakirányú gyakorlat, nagyfokú office (excel) 
gyakorlat, „B” kat. jogosítvány és gyakorlat 

Önéletrajzokat 2018.02.20-ig várjuk a következő címekre:  
Pf. 259. | email: allas@prorehab.hu

Több mint 20 éves foglalkoztatási múlttal rendelkező „Pro – Team” Nonprofit Kft 
felvételt hirdet az alábbi munkakörben:

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

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

Díja a vállalkozások esetében költségként elszámolható!

Tenne azért, hogy családja anyagi helyzete egy váratlan betegség vagy műtét esetén is biztosított legyen?
Med TopDoc egészségbiztosítás

Felkutatjuk Önnek az adott betegség legjobb specialistáit a világon
A nemzetközi szinten legkompetensebb szakemberektől kérünk második orvosi szakvéleményt
Teljeskörűen megszervezzük a külföldi gyógykezelést
Álljuk a gyógyulás költségeit (külföldi gyógykezelés, műtét összesen 2 millió euróig a biztosítás tartama alatt)
Térítjük egy kísérő személy gyógykezelés alatti kint tartózkodását
Napi 100 euró költségtérítést nyújtunk a kórházi tartózkodás minden napjára

A világszínvonalú gyógyítás elérhető. 

Nyugdíjprogramunkkal megteremtheti az idős évek anyagi biztonságát.

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.

 .

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, 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

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 ! 

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

Ha nem kapja az 
újságot,  hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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Gyönyörű volt a Hold, de a 
leglátványosabbról lemaradtunk

Debrecen, Miskolc, ■■
Nyíregyháza – Néha 
felhők takarták a Hol-
dat éjszaka, míg az 
égi jelenségek egyik 
legkülönlegesebbje 
nem „ért el” hozzánk.  

A  F ö l d - H o l d - N a p 
együttállásában körülbelül 
másfél évszázadonként jön 
össze olyan állapot, mint 
amilyen a mögöttünk lévő 
napon és éjszaka történt. 
Huszonnégy órán belül volt 
holdtölte, szuperhold, kékhold 
és teljes holdfogyatkozás. A 
leglátványosabb részből, a 
teljes holdfogyatkozásból 
Magyarország teljesen 
kimaradt. Azt az amerikaiak, 
illetve Ázsia keleti részén élők 
élvezhették – tudtuk meg 
Szabó Gergelytől, a Debreceni 
Egyetem Természettudományi 
és Technológiai Kara 
Természetföldrajzi és 
Geoinformatikai Tanszékének 
adjunktusától. Elmondta 
azt is, hogy az említett 
jelenségek közel egyidejű 
jelenlétét nem kevesen kicsit 
túlmisztifikálják.
Hogy mi is történt a Nap, a 
Hold és Föld együttállásában 

az elmúlt napon? Ebben 
Szabó Gergely lesz a 
segítségünkre.

Holdtölte nagyjából 
négyhetente következik be. 
Ilyenkor az „égi kísérőnk” 
Föld felé néző oldalát világítja 
meg a Nap.

A szuperhold már ritkább 
jelenség. Van olyan év, amikor 
egyáltalán nincs, máskor 
évente több is lehet. A Hold 
ellipszis alakú pályán kering a 
Föld körül. A legtávolabb 405 
ezer kilométerre, a legközelebb 
355 ezer kilométerre van 
bolygónktól. Szuperholdról 
akkor beszélünk, ha holdtölte 
a földközeli állapotában van. 
Ilyenkor a legkisebb méreténél 

körülbelül 14 százalékkal 
nagyobbnak és mintegy 10 
százalékkal fényesebbnek 
látszik a Hold.
Kék hold átlagosan két-három 
évente van. Az elnevezés 
azonban teljesen megtévesztő, 
hiszen semmi köze a kék 
színhez.

Sokkal inkább az óangol 
nyelvben előforduló belewe 
moon, azaz csalóhold 
kifejezéssel rokonítható. 
„Csaló”, mert most, ellentétben 
a normál állapottal, amikor 
egy naptári hónapban egy 
holdtölte van, most, januárban 
kettő is előfordult. Ilyen pedig 
két-két és fél évente szokott 
előfordulni.
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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: 2018/5.
Eng. szám: 163/1358/2/2011

A Szuperinfó fizetett 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
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A farsangról a leg-
több embernek a kü-
lönféle jelmezek, a 
maszkok és az óvodai, 
illetve iskolai előadá-
sok jutnak eszébe.

Minden gyerek izgatottan 
várja ezt az időszakot évről-

évre, hiszen nagy a farsang 
igazán jó mulatságnak ígér-
kezik. A jelmezes felvonulás 
mellett ezt az időszakot igazi 
bőség jellemzi, nagy lakmáro-
zások, italozások, disznótor-
ok, lakodalmak sora követi 
egymást. A tél vége és a tavasz 
kezdete a termékenység és bő-
ség idejének kezdete már az 

ókori népeknél is meghatáro-
zó ünnep volt. A magyar far-
sangi népszokások leginkább 
a német néphagyományokon 
alapulnak. A legkorábban 
farsangi köszöntők és masz-
kos-jelmezes felvonulások je-
lentek meg. A farsangolás a 
városi polgárság és a vidéki 
parasztság körében volt iga-

zán népszerű, míg 
a felsőbb társadal-
mi rétegekben in-
kább a fényűzés, 
pompa, és az itá-
liai eredetű karne-
válozás terjedt el.

A busójárás
A farsanghoz 

számtalan nép-
szokás köthe-
tő, ilyen példá-
ul a busójárás is, 
mely Magyaror-
szág egyik érde-
kes hagyománya. 
Az első adatok 

a 18. század végén 
jelentek meg erről. 
A Mohács környéki 
emberek ilyenkor 
színes maszkokat, 
és ijesztő, szarvasos 
álarcokat vesznek 
fel, hogy mindezek-
kel elűzzék a telet. 
A hangoskodás, zaj-
csapás is ugyanezt a 
célt szolgálja: kürt-
szóval, hangos ko-
lompokkal és kiál-
tozásokkal zavarják 
messze a hideg, sötét 
időszakot. Az a szo-
kás, hogy a házak-
ban és az udvarokon 
hamut szórnak szét 
a busójárók, avagy 
az alakoskodók. 
A szétszórt hamu szintén azt a 
célt szolgálja, hogy távolt tart-
sa a rontó szellemeket. Szokás 
még, hogy a férfiak összemé-
rik az erejüket a főtéren, majd 
az ünnepség végén elégetnek 
egy szalmabábut, ami a tél 
„halálát” hivatott jelezni. 
A busómenetben több csoport 
van, az egyik tagjai kifordí-
tott bundát, faálarcot öltenek 
magukra, kereplőt forgatnak 
és nagy kürtöket fújnak. Egy 
másik csoportban pedig be-
kormozzák az arcukat a 

résztvevők, ők viszik egyéb-
ként a szétszórandó hamut 
is. A mohácsi busójárást a 
török-űzéssel szokták össze-
kapcsolni. Erről egy monda 
is szól: a Mohács-szigeti mo-
csárvilágba menekült őslakos 
sokácok megelegélték a folya-
matos rabigát, ezért rémisztő 
maszkokba öltözve, zajos esz-
közöket használva az éj lep-
le alatt csónakokkal átkeltek 
a Dunán, és elzavarták a tö-
rököket Mohácsról. Mindezt 
azonban történelmi adatok 
nem támasztják alá.

Itt a farsang, áll a bál!
A farsang a jókedv és a mulatozás időszaka, csúcspontja 
hagyományosan a karnevál, ami a farsang farka.

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

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. február 2-ai ár:
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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
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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!

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

N
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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)

MKB Bank: csaknem háromszorosára 
nőtt a személyi kölcsönök folyósítása

Az átlagos hitel-■■
összeg 2017-ben 
emelkedett, 1 millió 
forint körül mozgott.

Budapest. Jelentősen 
meghaladta az általános piaci 
növekedés mértékét a személyi 
kölcsönök folyósításának 
bővülése az MKB-nál, tavaly 
január és szeptember között a 
hitelfolyósítás 173 százalékkal 
bővült, idén további, de 
lassabb bővüléssel számol a 
bank – közölte az MKB Bank 
az MTI-vel.  

A tájékoztatás szerint 
Magyarországon 2017 január-

szeptemberben 229 milliárd 
forintra nőtt a személyihitel-
folyósítások összege, ami 47 
százalékos bővülést jelent 
2016 azonos időszakához 
viszonyítva. Az MKB tavaly 
az első kilenc hónapban 

mintegy 3700 személyi 
kölcsönt folyósított, 154 
százalékkal többet, mint 
egy évvel korábban. Az 
átlagos hitelösszeg 2017-ben 
emelkedett, 1 millió forint 
körül mozgott. Az MKB 
új folyósítású hiteleinek 
átlagos futamideje is nőtt kis 
mértékben, tavaly szeptember 
végén megközelítette a négy 
évet.A makrogazdasági és 
piaci környezet alapján a 
bank várakozásai szerint 
tovább bővülhet a személyi 
kölcsönök piaca, de a tavalyi 
növekedéstől jóval elmaradó 
ütemben.
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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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Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

A KITE Zrt. Nagykállóban található alközpontja 
pályázatot hirdet

KISZÁLLÍTÓ 
munkakör betöltésére

Feladata:
mezőgazdasági input anyagok, alkatrészek kiszállítása.• 

Követelmények:
középfokú végzettség,• 
„B, C” kategóriás jogosítvány,• 
precíz, szorgalmas munkavégzés,• 
megbízhatóság, pontosság,• 
erkölcsi bizonyítvány.• 

Előnyt jelent:
ADR vizsga,• 
méregraktár kezelői képesítés,• 
mezőgazdasági áruismeret.• 

Amit nyújtunk:
versenyképes havi alapjövedelem,• 
cafeteria-rendszer,• 
mobiltelefon,• 
stabil, piacvezető cégnél szakmai fejlődési lehetőség,• 
hosszútávú munkalehetőség.• 

Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképes 
szakmai önéletrajzát a www.kite.hu/karrier internetes felületen az 
– Északkelet-magyarországi Régiót kiválasztva – a megpályázott 
munkakör kiválasztásával - töltheti fel 2018.02.18-ig.

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

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

Nyíregyházán a Himesben 
eladó lakást és házat 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

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

közművesített építési telek 1230 
négyszögöl autópályához közel 
nyíregyházi kertövezetben, kör-
bekerítve tujajdonostól sűrgősen 
eladó! 06-30/983-9033

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

tiszadadán üdülő övezetben 
a Holt Tisza ágnál telek eladó. 
06-20/563-9911

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z

Császárszálláson tóközelben 
kert faházzal gondozásért kiadó.   
06-31/7812-799

Ü z l e t ,  m ű H e l y

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

a u t ó

autó, TEREPJÁRÓ AZONNA-
LI KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁSA 0 
Ft-tól 5 millió-ig. HÍVJON MOST! 
06-30/8812377

J á r m ű k e r e s é s

Autóbontóba vásárolok 
keleti-nyugati autókat 
5-30 Ft/kg áron, elszál-
lítással. 06-30/219-2182

IFÁKAt keresek bontás-
ra, megsemmisítésre, 
tipustól, kortól, állapottól 
függetnenül. 0630/4365-
189, 0670/5754-112

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

tyúkvásár! Barna, fiatal tojótyúk 
360 Ft/db. Február 7-én 8-10 óráig 
Mátészalka, Újfalusi tag (Ipari útból 
nyílik), 11-12 óráig Fehérgyarmat, 
Matolcsi úti ÁFÉSZ telep.

e g y é b  e l a d á s

elektromos rokkantkocsi szinte új 
állapotban eladó. Házhoz viszem. 
Vásárolnék bármilyen MTZ-t, Sim-
sont, pótkocsit saját részre. Érd. 
06-70/302-4409.

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

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

költözés miatt használt búto-
rok Mátészalkán eladók. Tel. 
06-30/532-8128

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

redőnygurtni ajtóra, térelválasz-
tó-függöny, bútorgombok, ruhafes-
ték, Nyíregyháza Szent Miklós tér 
10. 06-31/7812-799

Ülőgarnitúra: 3 részes, mogyoró 
szinű szövethuzattal, ágyazható, 
ágyneműtartóval, újszerű állapot-
ban eladó 98 ezer Ft 06-30/228-
4679

vastag, minőségi tűzifa eladó. Tel. 
06-70/620-5183

2 db relaxfotel eladó érdeklődni: 
06-30/292-5871

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

kd-160 terménydarálót megvásá-
rolnék, jó állapotban lévőt, reális 
áron. 30/9389-035

s z O l g á l t a t á s

Fűrdőkád felújítást, búrkolást, 
szobafestést vállalok 
06-20/4214530

Jelmezkölcsönzés felnőttek-
nek, gyerekeknek, molettek-
nek Nyíregyháza Bocskai u. 9.  
06-31/7812-799

á l l á s

C s O p O r t v e z e t ő t , 
CO-hegesztőket, lakatosokat, vil-
lanyszerelőket felveszünk Abdá-
ra. Szállást biztosítunk. Érd: 06/70-
942-8927.

éves állásra, versenyképes fize-
téssel keresünk OKJ-s vizsgá-
val rendelkező gépkezelőt hetelős 
munkára. Érdeklődni: 06-20/974-
9358

Hajdúdorogi Húsüzem-
be keresünk húsipar-
ban jártas kollégá-
kat azonnali kezdés-
sel. Átjárás megoldha-
tó. Önéletrajzát küldje a 
dorogfelveteli@index.hu 
e-mail címre. Érdeklődés 
telefonon a +36 30 562 
7680-as számon.

téglásra keresünk CO hegesztő-
ket kiemelt bérrel! Tel: 20/440-
8355.

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

állást keresek. Idősgondozás, ház-
vezetés, akár a párommal együtt. 
Tel. 06-30/419-6818

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, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

Nyílászárók:
ajtó , ablak forgalmazása

Tel: 42/ 460 988;  0630 231 0369; 0630 635 80 51

Bemutatóterem:
Nyíregyháza, Kállói út 18/A

REDŐNYAKCIÓ!
Műanyag redőny   • 

 5.000 Ft/m2-től
Alumínium redőny • 

  16.500 Ft/m2-től
Az akció 2017. december 15-éig érvényes.

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,

t á r s k e r e s é s

69/90/178-as független férfi 
58-68-éves független hölgy társát 
keresi Nyíregyháza és környékéről. 
Leveleket a kiadóba”Szeretnélek 
megtalálni” jeligére

56-154-55 kg elvált, gyermekte-
len független férfi hölggyel, házas-
párral barátkozna kor, alkat nem 
számít,Tisztaság diszkréció elvárt 
és biztosítva, tisztaság áplotság 
elvárt hely van utazás nem gond. 
30-44-99-142, 06-20/467-3558

v e g y e s

idős, egyedülálló személyről gon-
doskodnék, betegellátás esetében 
is. 20/408-6805

Hetente több mint 2.534.000 olvasó.

2,5
Vegye számításba!

millió olvasó
működteti

Megjelenik az egész 
országban összesen
2 millió példányban,  
64 helyi kiadásban.
Akár regionális, akár 
országos kampányt 
tervez, velünk biztosan 
eléri célját.
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www.matracdepo.hu

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

MOST A KÉTSZEMÉLYES  
ÁGYKERETEK ÁRÁBÓL

25% KEDVEZMÉNYT ADUNK!

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:

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

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

www.bagameri-uleshuzat.hu

üléshuzat-
készítés

Minőségi és méretpontos

SZEKRÉNYSOROK ÉS  
VITRINKOMBINÁCIÓK 
15-25% 
KEDVEZMÉNNYEL.
*Részletek az üzletben, akció időtartama: 2018.02.02-10-ig.

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!


