
sz-sz-b megye nyíregyháza 2018. március 9., XXIV/10.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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 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

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!

Cserepes lemez forgalmazása, 
kivitelezése garanciával.

Minőségi Csatornarendszerek.
Új tetők készítése, előtetők fi lagóriák, garázsok.

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

06-30/646-8684Pintye Dávid

A Holz Tefu Kft. C+E kategóriás jogosítvánnyal,
GKI,sofőrkártyával rendelkező 

GÉPKOCSIVEZETŐ 
kollégát keresek hetelős, belföldes munkára. 

Érd.:0670 / 323- 9084 - es telefonszámon
Email.:ntibi84@gmail.com

Versenyképes fi zetés,Eur 5 szerelvény,kocsigazda rendszer!

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

NYERJ STÍLUST 
TAVASZRA!

MÁRCIUS ��.
ÁPRILIS ��.
MÁJUS ��.

Vásárolj a tavaszi kuponkeddeken részt vevő üzleteinkben, és nyerj egy 
stílustanácsadást és gardróbfrissítést a Korzó stylistja segítségével 100.000 Ft értékben!*

*50.000 Ft értékű Korzó ajándékutalvány és 50.000 Ft értékű stílus tanácsadás.
Részletek a www.korzo.hu–n.

 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.,   /korzobevasarlokozpont, www.korzo.huEVES

Korzo_tavasz_Szuperinfo_202x66_02.indd   1 2018. 02. 26.   16:05:30
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AKCIÓS TŰZIFA  
közvetlenül az erdészettől!
Tölgy, bükk, akác 20 E Ft/m3-től 
Tel.: 06-30/430-8574

Munkatársunk hétvégén 
is várja hívását! EU
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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

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

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

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF

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 28.
Munkavédelmi képviselő alap és továbbképzés: március 21-22.

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

ppppppppppppppppppppp
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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

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

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

Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

w w w.olcsoszemuveg.hu

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUS

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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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: 2018/10.
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.
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kiszállítással is. Kérjen kedvezményt az alábbi kútjainkon is!kiszállítással is. Kérjen kedvezményt az alábbi kútjainkon is!kiszállítással is. Kérjen kedvezményt az alábbi kútjainkon is!

MOL adalékolt üzemanyagok!

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

A megye legolcsóbb benzinkútja!

Polgári út 1.  
� 42/520-160

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

GÁZOLAJ: 343 Ft/liter*

Kärcher benzinkút 
Tiszavasváriban!

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

2018. Március 9-ei ár:

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

www.lemezcentrum.hu    info@lemezcentrum.hu

A divat igazi 
otthona!

Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 4–6.  (volt Skála helyén) Nyitva tartás: H–P.: 9–19, Szo.: 9–15

Minden lábbeli 
és minden bizsu

na u. 4u. 4–6.  (volt Skála helyén) (volt Skála helyé NNN tva tartás:artás:Nyitva H–P.: 9–19, Szo.: 9–15–P.: 9–19, Szo.: 5

M de  l bbeind n láb eliMiinnMiindd nd len ábbe báb libelM lá elieee eMi ei b iMinden lábbeli 
éés mmi dm em eméé min en bdemé né mis bnindn nn udenen ibibe izéé ué suzeindiéé ue biii izsés minden bizsu

március 12–14 2018.
hétfő, kedd, szerda

Az engedmény a kasszánál 

kerül levonásra, más engedménnyel, 

kedvezménnyel nem vonható össze, 

a készlet erejéig érvényes!

Cipő
Szandál
Papucs

A kor előrehalad-■■
tával a felsőszemhéj 
bőre majdnem min-
dig megnyúlik, meg-
ereszkedik, az alsó 
szemhéj ráncos, a 
szem táskás lesz, 
mindez az embernek 
megfáradt tekintetet 
kölcsönöz. 

A felső szemhéjemelő 
izom erőlködik, mert ezt a 

bőrkettőzetet is tartania kell. A 
felső- és alsószemhéjplasztika 
végezhető együtt és külön-
külön. Előbbi a felsőszemhéj 

megnyúlt, összefekvő bőréből 
egy jól meghatározható 
darabnak a kimetszése, 
amit ki lehet egészíteni az 

előboltosuló szemüregi 
zsírszövet csökkentésével és az 
áthajlási redő hangsúlyosabbá 
tételével.

Alsószemhéjplaszt ika 
az alsószemhéj ráncos 
bőrének a megfeszítése és/
vagy a szemüregi zsírszövet 
mennyiségének a csökkentése 
vagy szétterítése.

Mindkét műtét helyi 
é r z é s t e l e n í t é s b e n , 
járóbetegként végezhető. 

A műtét után a szemhéjak 
ödémásak lesznek, ez 5-10 nap 
alatt múlik el. Aránylag „kis” 
beavatkozással meglepően 
jó eredményt lehet elérni, a 
páciens tekintete nyíltabbá, 
fiatalosabbá válik. 

Szemhéjplasztika: fiatalabb tekintet

MELLFELVARRÁS NAGYOBBÍTÁSSAL
Sokszor keresnek meg nők azzal a panasszal, hogy 
a mellük megereszkedett a szülések, szoptatások 
után. Ilyenkor – ha a mellbimbó álló helyzetben a 
mell alatti redő alatt helyezkedik el – akkor mell-
süllyedésről beszélünk. Ha a két ujjunkkal kicsit 
alul összefogjuk a mellállományt, megnézhetjük, 
hogy hogyan nézne ki a mell egy felvarrás után. Ha 
így kicsinek tűnik, akkor a felvarrással egyidőben 
egy implantátumot is érdemes beültetni a mirigy 
alá. Van egy másik ok, ami miatt sokszor teszünk be 
implantátumot: a felvarrással a mell felső felét tar-
tósan nem tudjuk domborúvá tenni, mert a mell lágy 
szövete kicsit lejjebb kerül a műtét után. Egy nem 
nagy implantátum viszont tartósan domborúvá tudja 
tenni a mell felső felét és kicsit feljebb viszi a mell 
felső határát. Természetesen hátrányai is vannak az 
implantátum beültetésének: mivel egy idegen anya-
got ültetünk be, ez magában hordozza egy későbbi 
műtét lehetőségét ill.szükségességét.

Dr.Péter Zoltán  
plasztikai sebész

Hetente 
több mint 
2.534.000 

olvasó.

Vegye számításba!
2,5 millió olvasó

működteti

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

Ha nem kapja az újságot, hívja a
40/424-424-es telefonszámot!
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Nyíregyháza, 
Rákóczi u. 18–20. 

(Átrium Üzletház)
Tel:: 42/500-012,  

30/606-1072
Nyitva tartás: 

H–P: 8.30–17.00
www.atriumbutor.hu

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!

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.

Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.
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HM ARZENÁL Elektromechanikai zártkörűen 
működő Részvénytársaság (4461 Nyírtelek, 

Dózsa György út 121.) felvételt hirdet

logisztikai vezető 
munkakörbe

Fő feladat:
· A társaság teljes logisztikai tevékenységének 

irányítása, vezetése
· A logisztikai és raktározási osztály összefogá-

sa, koordinálása
· A beszerzések, megrendelések naprakész 

nyilvántartásának, szabályos kezelésének 
biztosítása

· Az árukészlet pontos raktározásának 
koordinálása

· Testreszabott logisztikai folyamatok döntés-
előkészítése

· Az előírt kimutatások, jelentések és beszámo-
lók készítése

Elvárások:
· Felsőfokú műszaki vagy logisztikai végzettség
· Vezetői területen és vállalati környezetben 

(5+év) szerzett tapasztalat
· Határozottság, nyitottság az új iránt
· Jó szervező, koordináló képesség
· Erkölcsi bizonyítvány

Munkavégzés helye: a részvénytársaság fenti 
székhelye. Bérezés, egyéb juttatás: megállapodás 

szerint. Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz 
benyújtása az info@hmarzenal.hu e-mail címre.

HM ARZENÁL Elektromechanikai 
zártkörűen működő Részvénytársaság (4461 

Nyírtelek, Dózsa György út 121.) felvételt hirdet 

berendezés (alkatrész) 
gyártó üzemvezetői 

munkakörbe
Fő feladat:
· Az üzem operatív irányításához és vezetéséhez 

kapcsolódó feladatok ellátása, a munkatársak 
szakmai munkájának irányítása

· Az üzem termelési folyamatainak és a termék 
minőségének biztosítása, a teljesítési határ-
idők betartása

· A termelés során felmerülő műszaki prob-
lémák megoldása, a fejlesztési folyamatok 
támogatása

Elvárások:
· Felsőfokú (vagy minimum technikusi) 

szakirányú végzettség
· Vezetői és vállalkozási területen (5+év) 

szerzett tapasztalat
· Határozottság, nyitottság az új iránt
· Jó szervező, koordináló képesség
· Erkölcsi bizonyítvány

Munkavégzés helye: a részvénytársaság 
fenti székhelye. Bérezés, egyéb juttatás: 

megállapodás szerint.
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz 

benyújtása az info@hmarzenal.hu e-mail címre. 

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

www.bagameri-uleshuzat.hu

üléshuzat-
készítés

Minőségi és méretpontos
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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)

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! 

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

51
17

7Nyíregyháza, Kilátó út 25/E, Tel./fax: 42/400-550, 42/500-027
www.hprint.hu � hprint1992@gmail.com

a húsvétra!
Kreatív 
termékek, 
kifestők 
óriási 
választékban.

v KreatívKreatívvKreatív
kek, termék ,t eermé krmékkek,terméktermékek,termékee é

kkifestőkkkif őkkifestők

Készüljünk együtt

Friss regionális  
HÍREK AZONNAL

NYIREGYHAZA.SZUPERINFO.HU
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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

51
17

2 

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

51
17
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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

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

kocsibeállók készítése 
20/508-5200

ÁCS MUNKÁK KIVITELEZÉSE
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A Nyír-Glas Kft 
2fő 18-45 év közötti férfi  

munkaerőt keres 
egyműszakos 

munkarendbe, betanított 
munkára. 

Jelentkezni személyesen 
8-16 óráig 

Nyíregyháza Tünde u.15. 
(Üvegcentrum) 

Email cím:nyirglas@tonline.hu

L a k á s e L a d á s

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

a L b é r L e t e t  k í N á L

Nyíregyházán belváros 
közponjában 54 m2 lakás kiadó. 
Érdeklődni: 30/234-3643

é p í t é s i  t e L e k

Nyíregyháza belváros közeli 720 
m2, közművesített építési telek 
eladó. 06-70/318-9067

F ö L d ,  k e r t

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

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

tanya 1 hektáron kiadó, eladó. 
Terménydaráló eladó 06-30/201-
1702

J á r m ű

régi motorkerékpárokat vásárol-
nék, hiányos, romos, szétszedett 
állapotban is gyüjteményembe. 
30/9509-170.

a u t ó

Autóbontóba vásárolok 
keleti-nyugati autókat 
5-30 Ft/kg áron, elszál-
lítással. 0630/219-2182

J á r m ű k e r e s é s

iFákat keresek bontásra, meg-
semmisítésre, tipustól, kortól, álla-
pottól függetnenül. 06-20/5065-
224, 06-70/5754-112

á L L a t

tOJótYÚk 599 Ft/db. Szép, barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen  házhoz 
szállítva. Tel. 06-70/240-1331

TOJÓTYÚK, még aktí-
van tojó, jegyezhe-
tő 599 Ft/db áron: 
Demecser 06-20/489-11-
50, Pócspetri 06-30/249-
98-87

TOJÓTYÚK, még aktívan 
tojó, jegyezhető 599 Ft/
db áron: Ajak 06-45/455-
270, Nyírmeggyes 
0 6 - 7 0 / 3 1 5 - 8 4 - 8 6 , 
Nyírvasvári 06-70/323-
41-63, Ópályi 06-44/407-
202,  Ököritófülpös 
0 6 - 2 0 / 4 1 4 - 5 0 - 0 4 ,  
Tyukod 06-44/356-093,  
Fábiánháza 06-20/535-
70-33

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

N ö v é N Y

Gyökeres szőlő Othelló, Saszla, 
I.o., termelőtől eladó Nyíregyháza-
Sóstóhegyen. 400 Ft/db. 42/448-
155, 30/578-7799

e G Y é b  e L a d á s

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

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

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

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
„redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter 
úr! 06-20/ 233-8211!”
Cserepes lemeztetők készí-
tése akár bontás nélkül a 
palára is.Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel.
Lapos tetők hő- és vízszigete-
lése.Csatornázás,kéményrakás.
Ingyen árajánlat!Tavaszi 
k e d v e z m é n y e k ! w w w .
lackoteto.5mp.eu T.:06-70/591-
9739
Lapos tető hő-vízszigetelés, 
bádogos munkák, palatetők  
mosása, bontás nélküli szigete-
lése bitumenes-mintás lemezzel 
70/595-7105.
palatető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

á L L á s

A Dunamag Kft. fóliasá-
torral rendelkező partne-
reket keres paprikamag 
termesztésre, májusi 
ültetéssel. Jelentkez-
ni lehet telefonon Turza 
Pál +36-30-567-8545, 
e-mailben dunamagkft@
freemail.hu

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

CO hegesztőket és hegeszte-

ni tudó szerkezetlakatosokat 

keresünk vidéki munkára (Győr 

mellé, ottlakással) Érdeklődni: 

+36-30/337-4157

Gyakorlattal rendelkező targon-

cást keresünk vidéki munkahely-

re (Győr mellé, ottlakással) Érd.: 

+36-30/937-4157

iNGatLaNirOda alkalmazot-

tat keres fő vagy másodállásban 

(alapbér+jutalék). 06306506088

mosonmagyaróvári munkahely-
re szerkezetlakatosokat, hegesz-
tőket felveszünk. Szállás ingyenes, 
utazást térítünk. Tel. 06-20/949-
3036

siófok Aranyparton (Kishorgony 
Büfé) keresünk szezonális mun-
kára szakácsot, konyhai kisegítőt, 
május közepétől-szeptember 3-ig. 
06-30/573-2326

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

Németországba és Dáni-
ába keresünk munka-
vállalókat mezőgazda-
sági területre: állatte-
nyésztés – állatgondo-
zás (szarvasmarha, ser-
tés), traktoros, mező-
gazdasági gépszere-
lő, növénytermeszté-
si területre, ill. betaní-
tott munkákra. Tapasz-
talat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Leg-
alább alap német vagy 
angol nyelvtudás min-
den helyen szükséges. 
Jelentkezés: 06-70/949- 
0400, nyiregyhaza@
andreasagro. com   www.
andreasagro.com

t á r s k e r e s é s

70 éves özvegy hölgy keresi végle-
ges társát. 06-30/578-6873



8 2018. március 9.

51
23

1
51

35
0

51
23

1
51

17
1

51
11

1
51

26
7

50
82

4

51
18

3

50
59

1

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

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

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Most az Áfa 

nálad marad!*

SPÓROLJ tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2018. március 1–31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!

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 !

�

�

�

• 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)

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.

Nyíregyháza, Huszár tér 3. 
Tel.: 42/506-266

íregyház
Tel.: 4

íNyíN

www.kotex.hu

NEWYORK-DLX 
SAROKÜLŐ

FEKVŐ FELÜLET: 150X225CM
ÜLÉSMAGASSÁG: 

49CM!!  

ÚJDONSÁG!


