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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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FESTMÉNYVÁSÁR
NYÍREGYHÁZA, Váci Mihály 

 

 

A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
FOGLALJON SZÁLLÁST NAGYKER ÁRON!:

www.szekelyerno.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.

Józan életű, 
gyakorlattal 
rendelkező, 

munkájára igényes 

BÁDOGOST 
keresek! 

Érdeklődni: 
zolacs.toth@gmail.com

Folyamatos munka, 
heti fi zetés!

Érdeklődni: 
Danyikó István: 06-30-935-65-81

Feladatok: 
bejövő alap ,- és segédanyagok • 
átvétele, ellenőrzése
kézi-gépi anyagmozgatás, • 
késztermék kiszállításával 
kapcsolatos rakodási feladatok 
elvégzése 

 
Elvárások:  

két műszakos munkarend • 
vállalása
nehézgépkezelői vizsga megléte• 
illetve ezek kezelésében való • 
jártasság 

Az  Mce Nyíregyháza Kft.
felvételt hirdet  

RAKTÁRI DOLGOZÓ
munkakörben külső raktári területre:

4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299

Nyíregyháza, 
Tiszavasvári út 37/d.  42/420-273

Sárospatak, 
Wesselényi u. 36/b.  47/511-418

Kisvárda, 
Árpád u. 27.  45/416-142

Most használt autója nálunk többet ér!

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
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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

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 Tokaj hegyaljai Naár pincészet a hónap 
borászata a Borhálóban. Márciusban rendkívüli 

kedvezményekkel várjuk törzsvásárlóinkat!
� Naár Furmint 1,5 l száraz  1880 Ft/db helyett 1650 Ft/db
� Naár Sárgamuskotály 1,5 l félédes  1890 Ft/db helyett 1650 Ft/db
� Naár Furmint 0,75 l száraz  1550 Ft/db helyett 1350 Ft/db
� Naár Zengő 0,75 l száraz  Új termék! 1590 Ft/db
� Naár Késői Furmint édes 0,5 l  2060 Ft helyett 1690 Ft/db

Az akció időtartama: 2018.03.01.–2018.03.31.

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

Sapka LED lámpával!
(beépített akkumulátorral)

- A lámpa kivehető és 
   USB-n keresztül tölthető
- 3 funkció (erős-, gyenge-, és villogó-fény)
- Működési idő: 2-4 óra
- Fényerő: 150 lumen

- A lámpa kivehe
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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

OKJ-s képzéseink:

Egyéb képzéseink:

Részletfi zetési lehetőség!

Folyamatosan lehet jelentkezni!

� Tűzvédelmi szakvizsga
� Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés

� Kisgépkezelő képzés
� Teherkötöző képzés

� 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)

Tűzvédelmi szakvizsga aktuális időpontja március 9. és március 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
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közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

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

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

www.bagameri-uleshuzat.hu

üléshuzat-
készítés

Minőségi és méretpontos

Friss regionális HÍREK AZONNAL
NYIREGYHAZA. SZUPERINFO.HU
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PINKERTON TANODA KÉPZÉSEI
E-000949/2014

Személy- és vagyonőr
Munkavédelmi technikus
Tűzvédelmi előadó
Ingatlanközvetítő
Raktáros
Élelmiszer-, vegyi áru eladó
Óvodai dajka
Gyógyszertári asszisztens
Gyógyszerkiadó  
szakasszisztens
Fogászati asszisztens

Klinikai fogászati higiénikus
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Pedagógiai,- és családsegítő  
munkatárs
Gyógypedagógiai  
segítő munkatárs
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Szociális gondozó és ápoló
Szociális asszisztens
Általános ápolási és  
egészségügyi asszisztens

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGGEL!

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

: 06 30 703 0804

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

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

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF

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

tanfolyam indul 
a Lensit Bt-nél!
taanffolyam induul
aa Leenssit BBt-nnéll!

kishajó-vezetői

Jelentkezzen 

mielőbb!

BARNASZÉN 
HÁZHOZ 

SZÁLLÍTVA!

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Éljenek a kitűnő lehetőséggel, 
vásároljanak hazai szenet 
közvetlenül a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2018. január 29-től  
2018. március 31-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 

házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!
A bruttó árak a kiszállítás költségét már tartalmazzák!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 38.100 Ft/tonna (38,10 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 31.750 Ft/tonna (31,75 Ft/kg)

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

NEMZETKÖZI 

kollégákat, akár azonnali kezdéssel is.

Folyamatos felvétel.  JELENTKEZZEN MOST!
a + 36 (30) 525 3172

AMIT NYÚJTUNK:

ELVÁRÁSOK:

Napi díjas elszámolással, nemzetközi (Uniós) fuvarozással 
foglalkozó, budapesti telephelyű Waberer’s-es franchise cég 

stabil pénzügyi és fuvar piaci háttérrel keres 
folyamatos bővülése kapcsán tapasztalt

50
75

0

• Targoncavezető (2015/A031)

•  Fogyóelektródás védőgázas 
ívhegesztő- CO hegesztő 
(2015/A027)

•  Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
(2015/A001)

• Sportoktató (2015/A064)

•  Szociális gondozó és ápoló 
(2015/A010)

• Óvodai dajka (2015/A013)

OKJ-s tanfolyamok 
2018 áprilisi kezdéssel

Részletes információk, további 
képzések: www.tettiskola.hu

Telefon: 30/2795717

A Tett Középiskola 
tanfolyamai 

Nyíregyházán:

(FNYSZ: E-001333/2015)

munkakörbe, 
három műszakos munkarendbe, 

Nyíregyháza és 25 km-es 
vonzáskörzetéből.

Érdeklődni a 
H- P.-ig 8.00 - 16.00 óra között

06-70-932-66-80-as 
telefonszámon lehet.

Műanyag alapanyag 
gyártással foglalkozó cég 
keres férfi  munkatársat

alapanyag 
bemérő- keverő

Feltétel: 8 általános iskolai végzettség.

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,
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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: 2018/8.
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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2018-ban is keresik  
a Nemzet Szépét

Otthonába varázsoljuk az ünnepi menüsort!

Stella Rose Étterem, Panzió & Catering
4405 Nyíregyháza, Lujza u. 13/b

Rendelés: 42/460-060

Otthonába varázsoljuk az ünnepi menüsort!

Rendelje meg családja, barátai számára 
a húsvéti menüsort 

éttermünkből, hogy ne a konyhában 
hervadozzon húsvétkor!

Rendelésüket 2018. 03. 23-án 16:00-ig (illetve a kapacitásunk erejéig) 
tudjuk fogadni. Frissen elkészített húsvéti menüjüket szombaton, 
2018. 03. 31-én 15:00-16:00 között személyesen átvehetik 
a Stella Rose étteremben. (Kiszállítást nem vállalunk!)
Erzsébet utalványt, Erzsébet kártyát, SZÉP kártyát 
(vendéglátás fül) elfogadunk! 

FÁRADOZÁS NÉLKÜL?!

Füstölt sonka ropogósra sütve 4000 Ft/kg
Szabolcsi töltött káposzta 2800 Ft/kg
Töltött dagadó házias töltelékkel (kb. 1,5 kg) 5400 Ft/db
Kemencében sült egész csülök 
párolt káposztával (kb. 1,4 kg) 4900 Ft/db

Hidegtál 16 000 Ft/db
Füstölt sonka kemencében sütve, 10 szelet Sonkatekercs tormakrémmel töltve, 10 db
Zöldséges sajt rolád, 10 db Füstölt kolbásszal göngyölt sertés, 20 db 
Füsti csirkemell (füstölt sajttal és tarjával töltve, bundázva), 10 szelet Mozarellával töltött gombafejek, 5 db
Csirkés-tejszínes-zöldséges pozsonyi kocka, 10 db Konfi tált kacsacomb, 5 egész

Saláták (20 dkg/adag):  burgonyasaláta  500 Ft/adag
 franciasaláta  500 Ft/adag

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

www.lemezcentrum.hu    info@lemezcentrum.hu

A két éve életre hí-■■
vott szépségverseny 
hivatott megtalálni 
azokat a valódi szép-
ségeket, akik mind 
megjelenésükkel, 
mind pedig gondol-
kodásmódjukkal és 
értékrendjükkel 
kiemelkedőek.  

A két éve életre hívott 
szépségverseny hivatott 
megtalálni azokat a valódi 
szépségeket, akik mind 
megjelenésükkel, mind 
pedig gondolkodásmódjukkal 
é s  é r té k r e n djü k ke l 
kiemelkedőek.

2016 és 2017 után 2018-ban 
is meghirdették a Nemzet 
Szépe szépségversenyt, ahol a 
standard nemzetközi elvárások 
mellett más szempontokat is 
figyelembe vesznek a királynő 
kiválasztásában. Az előző 
évekhez hasonlóan idén is 

nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a versenyzők 
olyan tudással, ismeretekkel 
és önérzettel rendelkezzenek, 
amelyek szorosan kötődnek 
nemzetiségünkhöz. A cél egy 
olyan királynő megkoronázása, 
aki példaként szolgál a fiatal 
generáció, a társadalom és az 
egész nemzet számára.

A versenyre a 21 és 27 éves 
kor között bárki jelentkezhet, 
de plasztikai beavatkozás és 

tetoválás nem engedélyezett 
a potenciális királynők 
körében. A jelentkezők fontos 
személyiségjegyei közé kell 
tartoznia az empátiának, 
a segítőkészségnek, a 
magabiztosságnak, a nemzeti 
öntudatnak és a kisugárzásnak 
is. Kizáró ok továbbá, ha 
valakiről pornográf jellegű 
anyag készült korábban, házas, 
gyermeke van vagy káros 
szenvedélyben szenved.
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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!

Pároknak, 
párosat, 
páratlan 

áron!

A
z 

ak
ci

ó 
20

18
.fe

br
.1.

-2
8

. k
öz

öt
t 

ér
vé

ny
es

! M
ás

 a
kc

ió
va

l, 
ku

po
nn

al
 n

em
 v

on
ha

tó
 ö

ss
ze

!

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!

Németországi munkavégzésre 

HEGESZTENI 
TUDÓ 
munkatársak 

jelentkezését várjuk!  

Kiemelkedő � zetés, 
hosszú távú biztos munkalehetőség!

3 hét munka után 1 hét pihenő!
Jelentkezés munkanapokon 

7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 
a 06-22/574-082 telefonszámon
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Fehérgyarmaton háromszobás, 
1990-es építésű kertes ház nagy 
melléképületekkel eladó. Ár: 14,2 
millió. 70/202-6694

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

Ópályiban kétszobás családi ház 
eladó, vagy mátészalkai panelra 
cserélhető. Érd. 30/620-4733

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.

Nyírbátor, Szentvér út 137. 
alatt 3,5 szobás lakás eladó. 
06-20/298-8480

Nyírbogáton 2,5 szobás lakás 
eladó! Irányár: 8,2 M Ft 70/324-
2336

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

F ö l d ,  k e r t

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

Nyíregyházán kert eladó. Ár: 3,5 
M Ft Érdeklődni: 06-30/2403294

Ü z l e t ,  m ű H e l y

Telephely, csarnoképü-
let (426 m2), üzem (519 
m2), teljes körűen fel-
újítva, plusz szociális 
helyiségek 8000 m2-es 
területen piaci ár alatt 
eladó a csengersimai 
határátkelő térségben. 
Tel. 06-30/9292-622

a u t Ó

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

J á r m ű k e r e s é s

IFákat keresek bontásra, meg-
semmisítésre, típustól, kortól, 
állapottól függetlenül. 0620/5065-
224, 0670/5754-112
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bennünket a facebookon is
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- -4./2003.

- 950-1000 Ft
- (br. 25.900 Ft)
- 15-50 %
- +
- h -
- f

- -4./2003.

Több mint 20 éve a piacon!

rendelkező dolgozót keres.
Jelentkezést Kálmánháza környékéről várjuk.

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

A Kálmánházi 
Baromfi feldolgozó Kft,

a központi telepére, 

VILLANYSZERELŐI VÉGZETTSÉGGEL
szerviz@knep.hu
36-70-608-4548

LAKÁS GYORSSZERVÍZ
- csöpögő vízcsap
- lehulló csempe
- rosszul működő zár
- elromlott villanykapcsoló
- dugulás

GYORS MEGOLDÁS
MINDEN GONDRA,

AMI A LAKÁSBAN 
ELŐFORDULHAT !

�

�

�
Cseresznyepaprikát 

és uborkát 
szerződök 

06-20/501-0928

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

Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 

49%
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 250.000
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Új tetők készítése, régi 
tetők felújítása, fi lagóriák, 

kocsibeállók készítése 
20/508-5200

ÁCS MUNKÁK KIVITELEZÉSE

G y e r m e k H o l m I k

Bizományos értékesítésre átve-
szek babakocsit, kiságyat, hem-
pergőt, bébicompot, játékokat... 
Érd. 30/620-4733

á l l a t

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen ház-
hoz szállítva. 06/70-240-13-31

100 db anyajuh eladó. Tel. 
30/635-9548

N ö v é N y

Nyírbátorban kukorica és tritikálé 
eladó. Tel. 06-20/4150-546

e G y é B  e l a d á s

disney-s gyerek- felnőttruhák 
érkeztek a „Beramy” Angol Turiba. 
Mindenkit szeretettel várunk. 
Mátészalka, Főtéri buszmegálló

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

Használt szekrénysor, heverők, 
fotelek, jó állapotú hűtőszekrény 
Nyíregyházán eladó. 06-30/651-
8212

kukorICavetŐmaGok: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta februártól akci-
ósan rendelhetők házhozszállítás-
sal. www.kukoricavetomag.hu 
Tel. 06-20/980-4449

Nyíregyházi temetőben 13-as 
parcellában új építésű sírbolt 
(kripta) síremlékkel eladó. 06-20-
9764281

Ülőgarnitúra Nyíregyházán eladó 
3 részes mogyoró színű, ágyazha-
tó, ágyneműtartóval, 92 ezer Ft. 
06-30/228-4679

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

e G y é B  k e r e s é s

dísztárgyakat, festményeket, 
porcelánt, órát könyvet, ezüstöt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. Érd. 06-30/342-1855

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

Simson motorkerék-
párt  vagy robogót kere-
sek akár hibásan is. 
06309689295

s z o l G á l t a t á s

„redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter 
úr! 06-20/ 233-8211!”

Családi vállalkozásunk tetők 
fedését vállalja akciósan zsin-
delylemezzel, cserepeslemezzel! 
Érdeklődni: +36(31)785-3287

Palatető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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.

C s o P o r t v e z e t Ő t , 
CO-hegesztőket, lakatosokat, vil-
lanyszerelőket felveszünk Abdára. 
Szállást biztosítunk. Érd: 06/70-
942-8927.

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

duNáNtÚlI munkára betaní-
tott dolgozókat keresünk. Szál-
lás, utazás biztosított. T: 06/30-
709-3150.

Házvezetőnőt felveszek. 
Hely: Nyíregyháza. Érdeklődni: 
06-20/451-98-24

INGatlaNIroda alkalma-
zottat keres fő vagy másod-
állásban (alapbér+jutalék). 
06306506088.

mosonmagyaróvári munkahelyre 
szerkezetlakatosokat, hegesztő-
ket felveszünk. Szállás ingyenes, 
utazást térítünk. Tel. 06-20/949-
3036

Nyíregyháza Tesco üzletsoron 
lévő bőrdíszmű üzletbe nyugdí-
jas eladót keresek. 30/206-1554

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

viz- fűtésszerelö szakmunkáso-
kat keresünk Budapesti, külföldi 
munkavégzésre. Utazás, szállás 
biztositott. Bér, megegyezés sze-
rint. Tel: 06208420177

Németországba és Dániába 

keresünk munkavállalókat mező-

gazdasági területre: állattenyész-

tés - állatgondozás (szarvasmar-

ha, sertés), traktoros, mezőgaz-

Hívjon fel, és mi a LEGKEDVEZŐBB 
hirdetési lehetőséget biztosítjuk Önnek!

TARNÉ MAGDI: 

36-20/804-8191 
magdolna.tarne@szuperinfo.hu

LUKÁCS BARNA: 
+36-20/417-2565

barna.lukacs@szuperinfo.hu
HANUSCSÁK MIHÁLY: 

+36-20/516-8555
mihaly.hanuscsak@inform.hu

NAGYNÉ PAPP EDIT: 
+36-20/973-9764

edit.nagyne@szuperinfo.hu
TÓTHNÉ KUN KATALIN 

36-70/198-1193; 
katalin.tothne@szuperinfo.hu

KOVÁCS JUDIT: 
+36-20/417-2373

judit.kovacs@szuperinfo.hu
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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:

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

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

dasági gépszerelő, növényter-
mesztési területre és erdésze-
ti munkákra, ill. betanított mun-
kákra. Tapasztalat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Legalább 
alap német vagy angol nyelvtu-
dás minden helyen szükséges. 
Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro.com   
www.andreasagro.com

t á r s k e r e s é s

64 éves, 162/70 férfi megismer-
kedne 55-60 éves hölggyel. Tel. 
06-30/752-5035 

Nyugdíjas férfi megismerked-
ne magányos nővel, kinek lakás 
gondja van, vagy a költözés nem 
akadály. Tel. 06-30/276-3996
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www.hubner-hungary.com

A Hübner csoportot 1946-ban alapították Németországban, s most a családi vállalkozás a világon több mint 2500 munkatársat foglalkoztat. 
Az 1997 óta működő, Magyarországon már több, mint 20 éves múlttal rendelkező, s ma közel 700 dolgozóval büszkélkedő nyíregyházi gyárunk 
fő profilja a busz, villamos illetve vasúti szerelvények csuklórészének gyártása illetve különböző gumiipari termékek előállítása.

Vállalatunk, további bővüléséhez nyíregyházi gyáregységébe, az alábbi pozícióba keres munkatársat:

A fényképes önéletrajzokat a hivatkozási szám feltüntetésével magyar és 
a kiírás szerint német és/vagy angol nyelven a következő címekre várjuk: 

allas@hubner-hungary.com

A nyitott pozíciók részletes leírását megtalálják a weblapunkon is:  www.hubner-hungary.com

Gumi és Műanyagipari Kft.
H-4400 Nyíregyháza, Tünde út 11.
Tel.: 36-42/529-519, fax: 36-42/501-422

HÜBNER-H

Minőségellenőr (SZI_18_QW)

Raktáros-targoncás (SZI_18_L)

CNC marós / esztergályos  
(SZI_18_CNC)

Szerszámkészítő (lakatos) 
(SZI_18_Wm)

Betanított gumitermékgyártó 
(SZI_18_GU)

Járműharmonika-gyártó 
hegesztő (SZI_18_Sch)

Járműharmonika-gyártó 
betanított aluhajlító (SZI_18_FB2)

Járműharmonika-gyártó 
varró (SZI_18_FB3)

Járműharmonika-gyártó 
betanított szabász (SZI_18_FB1)

Járműharmonika-gyártó 
betanított összeszerelő   

(SZI_18_FB8)

Járműharmonika-gyártó 
betanított tömítő  (SZI_18_FB5)

Értékesítő (közép-kelet európai régió) (SZI_18_V_GU)
Termeléstervező (SZI_18_PP_FB) (Járműharmonika-gyártás) 

Termelés-előkészítő mérnök (SZI_18_AV_FB) (Járműharmonika-gyártás) 
Folyamatmérnök (SZI_18_VT_GU) (Gumitermék-gyártás)

Amit kínálunk:

Amit kínálunk:

Stabil, multinacionális nagyvállalati háttér, 20 éves tapasztalat-
tal már Magyarországon is.
Széleskörű juttatási rendszer:
– Bejárási támogatás: busz- vagy vonatbérlet, vagy 15 Ft/km, 
– Karácsonyi és húsvéti ajándékcsomag, májusi sörpénz,

– Beiskolázási támogatás,
– SZÉP-kártya és éves célprémium-rendszer, stb.
Számos rendezvény a kikapcsolódáshoz,
Tiszta, rendezett munkakörülmények.

Stabil, multinacionális nagyvállalati háttér, 20 éves tapasztalat-
tal már Magyarországon is.
Széleskörű juttatási rendszer:
– Bejárási támogatás: busz- vagy vonatbérlet, vagy 15 Ft/km,
– Karácsonyi és húsvéti ajándékcsomag, májusi sörpénz,

– Beiskolázási támogatás,
– SZÉP-kártya, havi prémiumrendszer, 13. havi fizetés, stb.
Számos rendezvény a kikapcsolódáshoz,
Tiszta, rendezett munkakörülmények.


