
sz-sz-b megye nyíregyháza 2018. február 9., XXIV/6.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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Pala és cseréptetők mosása, javítása
Lemeztetők készítése, lapos tetők szigetelése

Lakatosmunkák, házak külső szigetelése

ÁCS-BÁDOGOS munkák! Tel: 06/70-654-6308

Építőipari vállalkozásunk – medenceépítés, 
uszodatechnika – dinamikus fejlődése okán hosszú 

távra kollégákat keres. Olyan személyt keresünk, aki 
szeretné elsajátítani a medenceépítés fortélyait a 
karbantartástól kezdve a komplett kivitelezésig.

Elvárások:
•precíz munkavégzés, műszaki érzék és szakmai igényesség
•önállóan és csapatban is képes munkáját végezni
•józan életmód

Előny:
•“B” kategóriás jogosítvány
• építőipari kivitelezésekben – építőmesterség, burkolás, 

vízvezetékszerelés, villanyszerelés – szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:

•szakmai kihívások, fejlődési lehetőség
•uszodatechnikai szakma kitanulása – Magyarországon nincs 
ilyen képzés
•versenyképes bér
•családias légkör
•szállás biztosítása megoldott

Munkavégzés helye: 
ORSZÁGSZERTE 

kivitelezési helyszíneinken

Jelentkezni önéletrajzzal email-ben: 
medencemester@gmail.com címen, vagy érdeklődni a 

06 70/ 3 464 777 -es telefonszámon.

Telephelyünk: 
Medencemester 
Uszodatechnika, 
Balatonföldvár, 
Budapesti u. 72.

Vizsgáltassa meg hallását és tesztelje az Önnek 

LEGMEGFELELŐBB 
hallókészüléket saját otthonában

Még nagyobb kínálat! A világ 6 legnagyobb 
gyártójának készülékei egy helyen! 

A megye legnagyobb szakértelme és tapasztalata.
Minden eddigitől kedvezőbb fi zetési feltételek! 
Nálunk mindenki megtalálja a számára TÖKÉLETES készüléket! 

Térjen be hozzánk a jó hallás élményéért 
vásárlási kötelezettség nélkül!
NÁLUNK VAN VÁLASZTÁSA!

2018. február 5. és 
2018. február 17. 
között

Még nagyobb kínálat! A világ 6 legnagyyobb 
gyártójának készülékei egy helyen! 

bb kí álat! A világ 6 legnagyyobb

2018. február 5.
2018. február 17
között

INGYEN

Nyíregyháza, Szent István u. 6. (Kis SZTK oldalában)
Audiológus: Csontó Tünde
Rendel : Dr. Szikszai János adjunktus
fül-orr-gégész, audiológus szakorvos

BEJELENTKEZÉS:
06-42-23-83-23, 06-30-629-81-61
Telefonos bejelentkezés szombaton 
és vasárnap is 10:00–19:00 között!

Nyitvatartás:
Hétfő–Csütörtök: 

8:30–17:00
Péntek: 8:30–14:00

www.tundehallasszalon.hu

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.

Szereti a házi tésztát ?…               
Készítsen Ön is !

ÉRDEKLŐD JÖN! RENDELJEN!

KOVAS Kft
2800 Tatabánya, 
Réti u. 53.
+36-70/636-5101
+36-34/426-250
www.kovasgep.hu

Vásároljon tésztavágó gépeinkből!

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

ABLAK SPECIALISTA
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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

 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 Betanított ill. szakképzett 

LAKATOSOKAT 
és  

MINŐSÍTETT 
ELEKTRÓDÁS  
HEGESZTŐKET 

keresünk országon belüli, 
változó munkahelyre . 

Tel: 0670/ 777-66-44
chomy1@freemail.hu

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

Vegyen részt ingyenes
  hallásvizsgálaton 2018. 
    március 9-ig és vegye át
       GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

             Válasszon MAGYAR
      szakértelemmel gyártott,
okos hallókészüléket!

A kockázatokról olvassa el a használati
       útmutatót, vagy kérdezze meg

w
w

w
.victofon.hu

Bejelentkezés: 06-42/789-892
       06-30/824-4719

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ 
SZALON
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

MODELL
Cipőüzlet
Nyíregyháza,

Vasvári Pál u. 4.

Valentin	napi	akció!
1-et fizet, 
2-t vihet!*

Csak

*****

4
Február 9-14-igá

	nap!

*A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

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:

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

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

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF
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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!

+36 42/462-063  +36 20/520-5286 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 352.

www.lemezcentrum.hu    info@lemezcentrum.hu

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

Csatlakozzon hozzánk és ragadja meg a lehetőséget, hogy a jövő részévé 
válhasson a Samsung SDI vállalattal, mely piacvezető a kreatív technológiai 

fejlesztésekben. Jelentkezőket várunk gyárunk termelési és karbantartó 
csapatába, mely elektromos autókba gyárt akkumulátorokat Gödön.

Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (operátor)
GÉPBEÁLLÍTÓ (technikus)
KARBANTARTÓ TECHNIKUS (elektromos / mechanikus)

Elvárások:
•   szakiskolai vagy gimnáziumi/középiskolai végzettség,
•   önálló munkavégzés, megbízhatóság,
•   folyamatos munkarend vállalása.

Amit kínálunk az alapbéren kívül:
•   kiváló munkakörnyezet,
•   jelenléti prémium,
•   negyedéves prémium,
•   éves prémium,
•   cafeteria,
•   szálláslehetőség a munkahely közelében,
•   hazautazás támogatása,
•   bejáráshoz ingyenes vállalati busz vagy 10 Ft/km-es üzemanyag-támogatás.

Munkavégzés: 2131 Göd, Ipartelep hrsz., 6980

Kérjük, önéletrajzát a karrier@samsung.com e-mail címre küldje el!

Creative Energy & Materials Solution Leader
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A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

gyógytornász
munkatársat keres.

Fényképes önéletrajzokat 
a sostort@sostort.hu 

e-mail címre, vagy a 
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., 

4431 Nyíregyháza, 
Szódaház utca 18. címre 

folyamatosan várjuk.

A jelentkezők pályakezdők is 
lehetnek! 
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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: 2018/6.
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

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

Házasság hete
Programok a Magyarok Nagyasszonya Plébánián és a 

Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban

www. hazassaghete.hu

P r o g r a m o k :

További információ a Házasság HeTe programsorozaTról: 

Február 9. 18.00-02.00 
Közösségek Bálja

Február 11., vasárnap 
Jubiláns házaspárok megáldása

Február 12., Hétfő,  13., Kedd, 14., Szerda, 15. csütörtök, 
16., Péntek 17.30  

Zsolozsma a  családokért

Február 17., Szombat, 15.00- 17.00
Házaspárok, családok, gyerekek és egyedül élők 
közös programja

Február 18., Vasárnap 9.00  
Szentmise a Házaspárok Nagyasszonya  útja stációk 
örökbefogadóiért

Ha nem kapja 
az újságot, 

hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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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

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 február 14.
Munkavédelmi képviselő alap és továbbképzés: február 22-23.

� Tűzvédelmi szakvizsga
� Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés

� Kisgépkezelő képzés
� Teherkötöző képzés

OKJ-s képzéseink: Részletfi zetési lehetőség!

Egyéb képzéseink: Folyamatosan lehet jelentkezni!

� Tűzvédelmi előadó 
(E-000714/2014/A003) 
(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)

40 m2-es helyiség bérelhető oktatás, vagy irodai felhasználás céljára, 
hosszabb távra is.

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.

Szeretnél 1 óra alatt 5500 Ft-ot keresni
úgy, hogy másokon is segítesz?

Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!
A plazmaadás a véradás egy formája,

a plazmából pedig

Segíts Te is!
Hívd INGYENES

+36 80 808 008

vagy látogass el weboldalunkra:

www.nyiregyhaza.plasmacentrum.hu/hogyan-tortenik-a-plazmaadas

100%
biztonság

100%
segítség-
nyújtás

Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!
A plazmaadás a véradás egy formája,A plazmaadás a véradás egy formája,
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nyírbátor , Benczúr út  kertvá-
rosi részében igényes családi ház 
eladó. Tel: 06-20/9591-360

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 Nyíregyházi út 
közelében eladó házat keresek. 
30/3189245

l a k á s e l a d á s

debrecen egyetem közeli 55 
m2-es erkélyes 2 szobás lakás 
eladó. 18,3M  06-20/347-4243

Fehérgyarmat központjában 
földszinti lakás eladó, garázzsal 
együtt, vagy külön. 5 percen belül 
gyalog elérhető: orvosi ügyelet, 
kórház, iskola, óvoda, bevásárló-
központ. Érdeklődni: 06-30/628-
8421 telefonszámon.

Nyíregyháza Korányi kertváros-
ban erdő melletti, jó állpotban 
lévő, többszintes sorházi lakás 
eladó. 180 m2+garázs, pince, 
tárolók, mosókonyha, önnáló kert. 
Irányár: 36 millió Ft. Érd. 20/913-
1346

Nyíregyháza Széchenyi utcán 
téglaépítésű társasházban 80 
m2-es II. emeleti lakás eladó. 
Irányár: 17,8 M Ft 06-20/4677-
005

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

a l b é r l e t e t  k í N á l

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

é p í t é s i  t e l e k

Nyíregyháza-Oros, Kamra út Szív 
út folytatása 750 m2 közművesí-
tett építési telek eladó. Érdeklőd-
ni: 30/649-3983
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A Szatmár Optikai Kft. a nemzetközileg elismert, angol tulajdonban lévő Specsavers 
vállalatcsoport tagja. A Specsavers fő tevékenysége szemüvegek, szemüveg lencsék 
gyártása. 

Kvalifi kált csapatunkba olyan munkatárs jelentkezését várjuk, aki szakmai és emberi 
kompetenciájával hozzá tud járulni a mátészalkai leányvállalat hatékony és dinamikus 
fejlődéséhez. 

Amennyiben szeretne egy fejlődő, szakmailag magas színvonalon álló csapat tagja len-
ni, kérjük, küldje el önéletrajzát, az alábbi munkakörök valamelyikére vonatkozóan: 

A munkakörökben a juttatásokat, fejlődési lehetőségeket, egyéni megállapodás alapján nyújtjuk, 
amely a munkakörre kiválasztott munkavállalóval egyeztetésre kerül. 

Kérjük, hogy amennyiben hirdetésünk felkeltette az Ön érdeklődését és érez elkötelezettséget a hirdetett 
munkakörök valamelyikével kapcsolatosan önéletrajzát személyesen vagy e-mailben jutassa el hozzánk 

2018. február 28. napjáig az alábbi elérhetőségre:
Márton Attila részére (HR osztály) e-mail cím: attila.marton@szatmaroptika.hu  

Szatmár Optikai Kft. 4700 Mátészalka, Curtis u. 1.

A munkakörhöz kapcsolódó fő feladatok
A szemüveg összeszerelési folyamat során az adott műszakban a személyi állomány, a gyártási folyamatok irányítása, ellenőrzése, • 
szem előtt tartva a vevői és a minőségi elvárásokat, mutatószámokat
A műszakvezetéshez kapcsolódó dokumentáció, kimutatások napi szintű kezelése• 
Termeléstervezés napi, heti és havi szinten• 
Termelési és minőségi mutatószámok elemzése annak érdekében, hogy hatékony és korai beavatkozás történjen • 
nem megfelelőség esetén
Folyamatfejlesztésben való aktív részvétel és együttműködés a társterületekkel• 

A munkakör betöltőjével kapcsolatos elvárásaink
Minimum 3 éves gyártási területen szerzett gyakorlat• 
Minimum érettségi• 
Angol nyelv alap szintű ismerete• 
Számítógépes ismertek (Word, Excel, PowerPoint)• 
Rendszerszemlélet, együttgondolkodási készség, hatékony team munka• 
Nagyfokú önállóság, precizitás, megbízhatóság• 
Jó kommunikációs és konfl iktuskezelő képesség• 
Műszakos munkarend vállalása• 

A munkakörhöz kapcsolódó fő feladatok
A szemüveglencse gyártás során a műszak menedzser munkájának támogatása, az adott műszakban• 
Az adott műszakhoz tartozó munkaerő tervezése segítése - a műszakmenedzser távolléte esetén- irányítása, ellenőrzése• 
A műszakvezetéshez kapcsolódó dokumentáció, kimutatások napi szintű kezelésében támogatás a műszak menedzser részére• 
Termeléstervezés napi, heti és havi szinten a műszak menedzser távolléte esetén• 

A munkakör betöltőjével kapcsolatos elvárásaink
Minimum 3 éves gyártási területen szerzett gyakorlat • 
Minimum érettségi• 
Számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint)• 
Rendszerszemlélet, együttgondolkodási készség, hatékony team munka• 
Nagyfokú önállóság, precizitás, megbízhatóság• 
Jó kommunikációs és konfl iktuskezelő képesség• 
Műszakos munkarend vállalása• 

Műszak menedzser (Glazing terület)

Műszak menedzser helyettes (Surfacing terület)

ellenőrzése,
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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

Elvárások:

Alapo szakma ismeretek
egaláb é szakma tapasztalat

Cafeteria

  Munkadarabok előírás szeriti  
összeszerelése, forrasztása,

Előny:

  

Erzsébet utalvány,
 Utazási költségtérítés  
10.500 Ft-ig próbaidő után.

Jelentkezés:
jelentkezes.c@humancentrum.hu 

vag 06 1 877 0902

 Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

vagy 06-70 931-8742

GYÁRTÓSORI 
OPERÁTOROK, 

VIZSGÁLÓK, 
GÉPMESTEREK

jelentkezését várjuk Hatvanba 
több műszakos munkarendbe

  
    

Bővebb információ és jelentkezés: 
 

 hatvan@humancentrum.hu   

vagy  06-70/452-3196

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

 Elvárás: asztalos alapgépek 
rutinszerű használata, 

tömör fával való 
 munka ismerete, önálló 

munkavégzés képessége.

Épület- 
és Bútor-

ASZTALOSOKAT 
keresünk 
nagykállói 

munkavégzéssel, 
teljes  munkaidőben!

Érdeklődni a 
06-30/701-3806-os 

telefonszámon lehet.

 Munkába járás Nyíregyházáról és 
Nagykálló környékéről megoldott!

Érd: 06-30/720-9120

Nagykálló 10 km-es 
körzetében gyakorlott

GYÓGYSZERKIADÓ 
SZAKASSZISZTENST 

és 
GYÓGYSZERTÁRI 
ASSZISZTENST 

keresek!

soprontól 3 km-re Harkán, kert-
városi övezetben 380 nm kimért, 
teljesen közművesített, 30 %-ban 
beépíthető sarok telek eladó. Ár: 9 
M Ft/300.000 Euró. +36-30/411-
2943.

F ö l d ,  k e r t

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

J á r m ű k e r e s é s

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

iFákat keresek bontásra, meg-
semmisítésre, tipustól, kortól, álla-
pottól függetnenül. 06205065224 
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

tojótyúk előjegyezhető a www.
facebook.com/baromfifutar olda-
lunkon. Most 50 Ft/db kedvez-
ményt adunk! Kupon: baromfi50

e g y é b  e l a d á s

Friss termelői tojás eladó. 
Nagytételnél kedvezmény. Érd: 
30/9836-937 Tiszavasvári uti Sis-
ka tyúkházban

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

redőnygurtni ajtóra, térelválasz-
tó-függöny, bútorgombok, ruha-
festék, 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

zanussi hűtőszekrény, hűtőláda, 
fagyasztószekrény, teatűzhely, 
kerékpár, gázpalackok eladók. 
30/342-0085

zass kombinált gáztűzhely, 2 
kazettás magnó, DVD lejátszó 
eladó: 30/551-8228

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

e g y é b  k e r e s é s

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

Simson motorkerékpárt 
keresek akár hibásan is. 
Tel: 06309689295

tollhagyaték, dunna, párna fel-
vásárlása napi legmagasabb áron, 
házhoz megyek. 06-20/214-
4362

s z O l g á l t a t á s

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

Jóslás magyar és cigány kártyá-
ból, szerelmi kötés, átok, rontás 
levétele, telefonon is. 46/353-
518, 20/247-4058

mesterbOszOrkáNy jövendő-
mondó, született halottlátó várja 
hívásod. Rontáslevétele, szere-
lemkötés, pénzenergia. T: 06/70-
434-2178.

Szobafestést, mázolást 
tapétázást vállalok, ked-
vező áron. 06-70/415-
7294

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.

delta 2001 Autósiskola gép-
jármű szakoktatókat keres. 
06-20/3344-576

italnagykereskedés C kat. jogo-
sítvánnyal rendelkező sofőrt áru-
terítésre keres. Érd. 8-12 óráig, 
Mátészalka, Jármi út 10-12.

kőműveseket, ácsokat, építőipar-
ban jártas szak és segédmunká-
sokat keresek. Kivitelezők/alvál-
lalkozók jelentkezését is várom. 
Munkavégzés helye Mosonma-
gyaróvár környéke, éves munka. 
Magas bérezés heti elszámolás. 
06-30/680-52-87

Németországi munkavégzésere 
keresünk tapasztalattal rendel-
kező villanyszerelőket ill. lég-
technika szerelőket, azonnali 
kezdéssel. Jelentkezni az alábbi 
e-mail címen ill. telefonszámon 
lehet:iroda@stahl-fabrik.hu06-
20/502-7447

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 0620-338-

3002

téglásra keresünk CO hegesztő-

ket kiemelt bérrel! Tel: 20/440-

8355.

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, cső-

szerelőket, hegesztőket (ív, láng, 

és AWI) és segédmunkásokat 

keres budapesti központú épü-

letgépész cég hosszútávra, ver-

senyképes jövedelemmel. Jelent-

kezés: 30/520-1610

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

állást keresek. Idősgondozás, 

házvezetés, akár a párommal 

együtt. Tel. 06-30/419-6818

k i e g é s z í t ő  m u N k á t  k e r e s

24 éves, kedves, nyíregyházi lány 

alkalmi kiegészítő munkát vállal. 

06-20/254-5048

t á r s k e r e s é s

egyedűlálló férfi komoly kapcso-

latra keresi az igazi társát. 06/70-

239-2621

64/166/62 elvált, nyíregyhá-

zi, céltudatos nő megismerked-

ne intelligens, komoly férfival. 

20/937-3511

69/90/178-as független férfi 

58-68-éves független hölgy társát 

keresi Nyíregyháza és környékéről. 

Leveleket a kiadóba”Szeretnélek 

megtalálni” jeligére

SZUPERINFÓ 
NYÍREGYHÁZA

KERESSEN, KÖVESSEN 
bennünket a facebookon is

49
75
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DIESEL SZERVIZ
INJEKTOR BEVIZSGÁLÁS – JAVÍTÁS

VILÁGSZÍNVONALÚ ÚJ VIZSGÁLÓPADDAL
Tehergépjármű, haszongépjármű, 

mezőgazdasági és építőipari 
munkagép adagolók, befecskendezők, 

elektromos vezérlésű injektorok javítása

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

gépi munkával, teljeskörű garancia vállalással.

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

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

JÓL KÉPZETT SZAKEMBEREINKKEL VÁRJUK 
TISZTELT ÜGYFELEINK MEGRENDELÉSÉT!

ÚJDONSÁG! 
160X215CM-ES  
FEKVŐFELÜLETTEL:

148.000,- FT

ATLANTICO 
KANAPÉ

Folyamatosan megújuló 
árukészlettel várjuk 
vásárlóinkat!

Egyedi  bútorát is  

Nyíregyháza, Debreceni út 182.  
Tel.: 42/596-733 Nyitva: H–P.: 8.00–16.30  Szo.: 9.00–12.00

Egyedi  bútorát is  Egyedi  bútorát is 

FF
áá
v

Ny
Tel.: 42/59

Tecnica Ungheria Kft. 
munkavállalókat keres

Munkavégzés helye: Nagykálló

munkakörbe három műszakos 
munkavégzésre. 

Jelentkezni 
hr@tecnicagroup.hu , vagy 

Nagykálló, Nagybalkányi út. 126.

Targoncás – Raktáros
Gépkezelő - operátor

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

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

3 KÍVÁNSÁG JELMEZKÖLCSÖNZŐ
Üzletünk: 4400 Nyíregyháza, Körte u.24
Tel: 06-42/ 506-639, 06-20/250-16-06

Maskarák, állatjelmezek, 
mesefigurák, királylány ruhák kicsiknek  

-nagyoknak, felnőtteknek, 
Kedvező Áron!

Farsngolni vágyó pároknak is!
Szalagavatós ruhák nagy választékban! 
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Itt a farsan� Áll a bál!
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KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

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