
sz-sz-b megye nyíregyháza 2018. március 23., XXIV/12.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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HALLÓKÉSZÜLÉKEK
KEDVEZŐ AJÁNLATTAL VÁRJUK 

KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
Etune hallókészülék vásárlása esetén  

1-et FIZET 2-t KAP!
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, további 

részletekről érdeklődjön üzletünkben!
minősül ajánlattételnek, további
rdeklődjön üzletünkben!

Bejelentkezés:
Nyíregyháza Örökösföld 
Rendelőintézet
Nyíregyháza, Fazekas J. tér. 8.
Telefon:  06202238670,  

06304181817

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

Évente 45 plazmaadás után ennyi költségtérítéssel köszönjük meg a segítségedet. 

• Életeket menthetsz.
• A törvényben megengedett garantáljuk.
• Rendszeresen visszajelzést kapsz egészségi állapotodról.
•  Naponta ráadásul minden héten más meglepetéssel kedveskedünk.
•  A CSL 102 éves tapasztalata és szuper kedves kollégáink szakértelme garantálja, hogy a legjobb kezekben vagy.

Több mint 177 000 Ft 

CS_szuperinfo_161x89_20180312.indd   1 2018. 03. 13.   13:48

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.

Nyírbátori cég nemzetközi 
árufuvarozáshoz, 

nyerges szerelvényre

SOFŐRÖKET 
keres!

Elvárások: gépjárművezetői gyakorlat, 
szükséges okmányok megléte.

 
Önéletrajzokat 

az alábbi címre kérjük elküldeni:
nyirsegmez@gmail.com

4300 Nyírbátor, Császári út 65. 
(Mézüzem)
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 *2017-ben a szallas.hu szavazatai alapján

Nyíregyháza ZOO    
Az Év Turisztikai Attrakciója!  

                                                      

*

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

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

Hamarosan nyílik ■■
a Nyíregyházi Állat-
park új szállodája. Jú-
lius elején fogadhatja 
első vendégeit a 
Pangea Ökocentrum 
és Szálloda a Nyír-
egyházi Állatpark-
ban. 

Július elején fogadhat-
ja első vendégeit a Pangea 
Ökocentrum és Szálloda a 
Nyíregyházi Állatparkban.

A hotel minden szobáját 

más-más állatról nevezik 
majd el és a névhez alkal-
mazkodik majd a helyiség 
berendezése, kialakítása is. 
A hallban egy különleges 
életfát állítanak ki. A hatal-
mas szobor bemutatja a tér-
ség egykor élt és még ma is 
élő élővilágát, így körülbe-
lül négyszáz állat lesz lát-
ható a négy égtáj felé betá-
jolt faszobron. A nyolcvan 
embert befogadó szállodá-
ban oktatóközpontot alakíta-
nak ki tantermekkel és rek-
reációs termekkel, valamint 

száz férőhelyes konferencia-
teremet építenek. A szálloda 
a jelenleg is működő Hotel 

Dzsungel állatkerti szállás-
helyet váltja ki, amely évente 
mintegy háromezer gyerek 

és felnőtt számára biztosít 
valamilyen állatkerti okta-
tást vagy tábort.

Hamarosan nyílik a Pangea Ökocentrum 
és Szálloda a Nyíregyházi Állatparkban
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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!

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. 
� 30/345-2380, info@lensit.hu, 

www.lensit.hu
E-000528/2014

Érdeklődni:

Árufuvarozó és 
Autóbuszos 

személyszállító 
vállalkozói 

tanfolyamok
a Lensit Bt.-nél!

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

www.bagameri-uleshuzat.hu

üléshuzat-
készítés

Minőségi és méretpontos

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

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

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF

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

Készüljünk együtt a Húsvétra!
Nem tudja, milyen bor illene az ÜNNEPI MENÜHÖZ? 
Mi segítünk, hogy megtalálja minden 
fogáshoz a legmegfelelőbb kísérőt!
Nagy kiszereléseink garantálják, 
hogy a locsolók sem maradnak szárazon!

Nem N t djtudja, milil eilye bbn bor ililllene az ÜNNEÜNNEÜNNEÜNNEPIPI MPI M ÜENÜHÜENÜHENÜHNÜHHHÖÖZ?ÖZ?ÖZ?HÖZ?
Mi segítünk hogy megtalálja minden

Friss, tavaszi, üde borokkal várjuk a Húsvétot!

Az akció időtartama: 2018.03.01.–2018.03.31.

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 április 12.

• Trapézlemez

• Cserepeslemez

• Szendvicspanel

• Élhajlított elemek

 4400 NYÍREGYHÁZA, DEBRECENI ÚT 352.
+36 42/462-063    +36 20/520-5286 www.lemezcentrum.hu    

info@lemezcentrum.hu

Trapéz és cserepeslemez akár 1 NAP ALATT!

gyártói árak!

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

íregyház
Tel.: 4

íNyíN

www.kotex.hu

Akció időtartama: 2018.03.23-31-ig érvényes.

HÚSVÉTIG MINDEN 
ÉTKEZŐ ASZTAL 
ÉS ÉTKEZŐ SZÉK 

-10% 
KEDVEZMÉNNYEL! 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
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ÁPRILISI
HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN! 
3 éjszaka 
16 500 Ft*

4 éjszaka 
20 000 Ft*

Tartalma:
svédasztalos reggeli,
menüválasztásos 
vacsora,
szaunahasználat
*Az IFA mértéke 18 év felett 
500.- Ft/fő/éj

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu
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7kiszállítással 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 23-ai ár:

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

Japán technológia, innovatív munkakörnyezet
Szeretne egy multinacionális, biztos jövővel rendelkező vállalati környezetben dol-
gozni, ahol lehetősége van a szakmai fejlődésre? Szívesen lenne részese egy moti-
vált csapatnak? Munkába állna már most azonnal? Versenyképes fi zetésre vágyik? 
Fontos önnek, hogy szakmai tapasztalatát kiemelt bérezéssel jutalmazzák? 
Amennyiben igen, csatlakozzon hozzánk, mint:

Látszerész 
a keretbeszerelő üzembe

Szemüveglencse gyártó operátor
a gyártó üzembe

Az önre váró feladat:
látszerész munkakörben: szemüveglencse keretbe beszerelése • 
operátor munkakörben: szemüveglencse gyártása• 
termelési folyamatok támogatása mindkét munkakörben• 

Ön az ideális jelölt, amennyiben
vállalja a többműszakos munkarendet (6+2)• 
gyártási környezetben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (de pályakez-• 
dők jelentkezését is várjuk)
képes a precíz és felelősségteljes munkavégzésre • 
szívesen dolgozik csapatban• 
tud önállóan dolgozni és pozitív hozzáállással rendelkezik az újdonságok gyors • 
befogadása 

Amit kínálunk:
hosszútávú munkalehetőség• 
teljesítményt és hűséget honoráló bérezési rendszer• 
munkarendhez tartozó kiemelt pótlékok• 
vidékiek részére a műszakrendhez igazodó kényelmes vállalati autóbuszok biz-• 
tosítása térítésmentesen 
pozitív munkahelyi légkör• 

A fentieken kívül tervezhető munkabeosztást, valamint egészségmegőrző lehetőségeket és 
vállalati programokat kínálunk a munkavállalóinknak.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük juttassa el pályá-
zati anyagát (önéletrajzát, valamint a végzettséget igazoló dokumentumok 
másolatát) e-mailben vagy postai úton, esetleg személyesen a megadott el-
érhetőségeinken keresztül:

Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország ZRt.
4700 Mátészalka, Ipari út 18.

Érdeklődés, jelentkezés: 
e-mail: HMHU-Hoya@hoya.hu

Telefon: +36-44-502-831

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.

NÁLUNK INGYEN 
IS HIRDETHET

INGYENES

HA KIFIZET 2 APRÓHIRDETÉST, AKKOR 
A HARMADIKAT INGYEN KAPJA!

2=3
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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: 2018/12.
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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– Mi a tapasztalata, 
mennyire fi gyelnek az em-
berek a hallásukra?

– Az elmúlt években azt 
tapasztaltam, hogy a ten-
dencia javul, de hallásuk 
állapotára még mindig az 
átlagostól kevesebben kí-
váncsiak, pedig életminősé-
günknek fontos része.

– Mire kell odafi gyelni?
– A halláscsökkenés nem 

egyik pillanatról a másikra 
alakul ki. Érdemes már az 
első tüneteknél szakember-
hez fordulni, melyek  jel-
lemzően a következőek:

Különösen zajos környe-• 
zetben problémát okoz a 
társalgás követése
Többszöri visszakérde-• 
zés 
Az elhangzott informáci-• 
ók félreértése
Felhangosított televízió, • 
rádió
Hallja, de nem érti a be-• 
szédet
– Miért érdemes időben 

felkeresni Önöket?

– Akik halláscsökkenés-
sel rendelkeznek, tudniuk 
kell, hogy ellátatlanul hal-
lásuk, ezáltal életminősé-
gük fokozatos romlásával 
kell szembe nézniük. 

A mai modern techni-
ka, a magas színvonalú 
szakértelem és empátia 
segíti őket abban, hogy 
ne kelljen lemondaniuk 
egyetlen hangról sem!
Akkor kezdjük el értékelni 
igazán a jó hallást, amikor 
már problémát jelent halla-
ni, érteni. Szánjon hallására 
évente néhány percet!

– Mit nyújt a Tünde Hal-
lás Szalon a megoldásra 
váró érdeklődőknek?

– A Tünde Hallás Szalon-
ban világszínvonalú techni-
kai háttérrel, az 5 világpiaci 
vezető hallókészülék-gyár-
tó termékeivel (SIEMENS, 
WIDEX, OTICON, UNITRON, 
HANSATON), barátságos 
környezetben és a legked-
vezőbb fi zetési feltételek-
kel várjuk az érdeklődőket.

A megfelelő hallóké-
szülék kiválasztása fontos 
döntés, hiszen minimum 
hat évre szól. Érdemes több 
gyártó termékét kipróbálni, 
hiszen azok hangzásukban 
különbözhetnek. 

Az ingyenes, teljes 
körű hallásvizsgálat után 
a többnapos, úgynevezett 
próbahordási időszak alatt 
pedig lehetőség nyílik arra, 
hogy otthonukban, saját 
élethelyzeteikben is kipró-
bálhassák, tesztelhessék a 
kiválasztott készülékeket 
ügyfeleink.

Akár hallásszűrésre, akár 
szakellátásra van szüksége, 
forduljon hozzánk bizalom-
mal!

Dr. Szikszai János 
adjunktus, fül-orr-gégész, 
audiológus szakorvos válaszol 

KÉRJEN IDŐPONTOT AKÁR MOST!
Nyíregyháza, Szent István u. 6. (Kis SZTK oldalában) 06-42/23-83-23, 30/629-8161

(Bejelentkezés szombaton és vasárnap is 10 és 19 óra között!) vagy 
a www.tundehallasszalon.hu oldalon www.facebook.com/tundehallasszalon
Rendel: Dr. Szikszai János adjunktus, fül-orr-gégész, 

audiológus szakorvos  � Audiológus: Csontó Tünde

� INGYENES 
PRÓBAHORDÁS, 

� Teljes körű 
hallásgondozás, 

� Elemek, illesztékek, 
tisztítószerek.

A MEGYE LEGNAGYOBB 
DIGITÁLIS 
HALLÓKÉSZÜLÉK-
KÍNÁLATA!

Nyíregyháza, Szent István utca 6.  
(A kis SZTK oldalában)

Nyitvatartás: H.–Cs.: 8.30–17.00, Péntek: 8.30–14.00

Bejelentkezés, információ: 
42/23-83-23, 30/629-8161 

Szombaton és vasárnap is hívható 10 és 19 óra között.

INGYENES hallásvizsgálat!
2017. augusztus 10. és augusztus 30. között

Audiológus: 
CSONTÓ TÜNDE 
Rendel: 
DR. SZIKSZAI 
JÁNOS 
adjunktus, 
fül-orr-gégész, 
audiológus szakorvos 2018. március 23. és április 6. között. 

ONYX CASINO MÁRC. 24. SZOMBAT

TAVASZ 
KÖSZÖNTŐ
K O K T É L  E S T

E G É S Z  E S T E  É L Ő  Z E N E

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!
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház 
mátészalkai telephely 

főbejárata melletti terület 
bérleti jogára hirdet pályázatot. 

Pályázat részletes feltételei és bővebb információ, valamint a 
pályázati dokumentum letöltése a  

www.szszbmk.hu/információk/pályázatikiírások alatt elérhető.

Végezhető tevékenységi kör: lángosos és egyéb meleg étel 
árusítása, illetve fagylalt árusítása.

Hosszú távú, jól fi zető bedolgozói 
munkát kínál kállósemjéni varroda. 

A munkára jelentkezhetnek önnálló 
bedolgozók, vagy akár kisebb varrodák is.

BEDOLGOZÓI ÁLLÁS !!!!

Jelentkezés a következő telefonszámon: 
06-30/211 4501 
Várjuk jelentkezését !!!

Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói 
szintű számítógépes ismerettel rendelkezel, szereted
a kihívásokat, nagy a munkabírásod, akkor köztünk

a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz!

50 év felettiek jelentkezését is várjuk!

Magas kereseti lehetőség!

Munkavégzés helye: Nyíregyháza
Önéletrajzokat a

Judit.Kovacs@szuperinfo.hu e-mail címre kérjük.

Feladatok: Elvárás:

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?
É R T É K E S Í TŐ

M U N K ATÁ R S A K AT  K E R E S Ü N K !

H á z - ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nyíregyháza belvárosában gázfű-
téses családi házrész, 1,5 szobás 
eladó. Érd: 06 30 868 2395

é p í t é s i  t e l e k

eladó Mátészalkán, Szatmári utca 
12. szám alatt 938 m2 telek rajta 
található építménnyel. Ára meg-
egyezés szerint. Komoly érdeklő-
dő hívását várom. Tel. 06-70/262-
2844

Nyíregyháza központjától 5 perc-
re 720 m2 összközműves 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

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

r é g i s é g

Vásárolok antik festményeket, 
ezüstöket, dísztárgyakat, porce-
lánokat, pénzeket, képeslapokat, 
hagyatékot. 06-30/8722-179

á l l a t

tOJÓtYÚk, 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva. 06/70-240-13-31

tyúkárusítás 600 Ft/db ápri-
lis 7-től mindennap 8-16 óráig a 
Tiszavasvári úti Siska tyúkházban. 
Érd: 30/9836-937

Tyúkvásár! ARANYOSI 
tyúkvásár 1 éves Vörös 
Tojó Tyúk, szép tolla-
sak 600Ft/db.  INGYE-
NES házhoz szállítás! 
Tel: 30/7576-057

N ö V é N Y

alma- és cseresznyepaprikát szer-

ződök. 06-20/501-0928

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

eladó minőségi tűzifa 23500 Ft/
m3. Bükk, tölgy, gyertyán, mini-
mum rendelés 7 m3-től. Hely-
színen ellenőrizhető minőség és 
mennyiség, hívjanak bizalommal 
bármikor! 06-20/218-8703

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

Mosógép 48.000, Grillezős mik-
ró 18.000, színes TV 5.000 Ft-ért 
elvihető. 06-30/245-5091

Nyírbátorban 5 részes szekrény-
sor, ágyazható kanapé 2 fotellel 
eladó. 06-30/612-8282

rendelje meg akciós tüzelőjét! 
Kalodás (1mx1mx1m), és erdei 
m3-es (1mx1xm1,7m), és ömlesz-
tett tűzifa rendelhető! Ingyenes 
házhoz szállítás. Jelenlegi termé-
keink: tölgy, bükk, akác, nyárfa. 
Ár: 11000 Ft-tól. Hívjon bizalom-
mal: 30/3066-568 EUTR azonosí-
tó: AA5854363

Utánfutó, villanybojler, gázkonvek-
torok, gáztűzhely, háti permetező, 
(műanyag) nagyméretű gyorsvá-
gó eladó. Érd: 06 20 9423 763, 
42 491 845

Vastag, minőségi tűzifa eladó. Tel. 
06-70/620-5183 AA6725342

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, forrasztópálca, 
tekercs, amalgám stb. vásárolok. 
Tel. 06-20/923-4251

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!”

Cserepes lemeztetők készíté-
se akár bontás nélkül a palára is. 
Palatetők átfedése bitumenes zsin-
dellyel. Lapos tetők hő- és vízszi-
getelése. Csatornázás, kéményra-
kás. Ingyen árajánlat!15% kedvez-
mény! www.lackoteto.5mp.eu T: 
06-70/591-9739
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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!

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.• 

51
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munkakör betöltésére.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Temetkezési Kft. 
nyíregyházi kirendeltségére felvételt hirdet

Fényképes önéletrajzokat fi zetési igény megjelölésével a 
titkarsag@temetkezesnyh.hu email címre várjuk 

vagy személyesen a Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. sz. alatti irodába.

Feltétel: OKJ mérlegképes könyvelői végzettség.
Könyvelői gyakorlat, szakmai tapasztalat előnyt jelent.

munkakör betöltésére.
étel: OKJ mérlegképes könyvelői végzettség.

KÖNYVELŐ
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Nyugdíjasokat 
keresünk 

akár részmunkaidőben
nyíregyházi 

barkácsáruházba
betanított pénztárosi

munkára 
930 Ft órabérrel. 

Jelentkezés 
06-20-317-1797 számon.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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

Diákmunka! 
Nyíregyházán

akár délután, vagy
hétvégén, rugalmas

beosztással, 
4-6-8 órában 

800 Ft órabérrel. 
Jelentkezés 

06-20-3170663, vagy 
szervezo@biztospont.hu

címen.

kőművesek
művezetők,

segédmunkások

Érdi székhelyű építőipari cég 
folyamatos, hosszú távú bejelentett 

munkalehetőséget kínál 

részére magas- és 
mélyépítési munkákra. 

Szállás, utazás biztosított, munkavégzés 
hétfőtől péntekig egész évben. 

Várható nettó bér 
művezető: 350.000 Ft, 
kőműves: 280.000 Ft, 

segédmunkás: 230.000 Ft. 

Állásegyeztetés: 
06-30/419-8141

és

Tel.: 06 20 9457202

A Teleki-Trans Kft. 
nemzetközi 

gyakorlattal 
rendelkező 

GÉPJÁRMŰ�
VEZETŐT 

keres

Frissen sütött 
gluténmentes kenyér és 

zsemle. 
Minden, ami gluténmentes: 

GM lisztek, GM fűszerek, 
GM pizza alap, 

GM tészták, GM édességek 
Nyíregyháza, Park Üzletház 
(autóbuszállomás) I. emelet 

Telefon: 06-20-323-4875 
www.facebook.com/
glumepnyiregyhaza

GLUMEP
FFFriiissen üüsü ötötötttt 

GLUTÉNÉRZÉKENYEK BOLTJA

Új tetők készítése, régi 
tetők felújítása, fi lagóriák, 

kocsibeállók készítése 
20/508-5200

ÁCS MUNKÁK KIVITELEZÉSE

NÉMETORSZÁGI MUNKALEHETŐSÉG, 
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS 

SZAKEMBERT KERESÜNK.
Hivatalos bejelentés, versenyképes 

fi zetés, azonnali kezdés
SVETHO Kft. Tel.: 06 70/703-4545

Az MCE Nyíregyháza Kft.felvételt hirdet 
Karbantartó-lakatos 

munkakörben. 

Érdeklődni személyesen ill. telefonon 
Földi Józsefnél: 42/460-077/113 melléken 

Fürdőkád felújítást, burkolást, 
szobafestést vállalok. 06-20/421-
4530

lapos tető hő- vízszigetelés, bádo-
gos munkák, palatetők  mosása, 
bontás nélküli szigetelése bitu-
menes mintás lemezzel. 70/595-
7105.

palatető bontás nélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készí-
tés. 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 autóipa-
ri beszállító partnerünk-
höz Dunántúlra, a régi-
óban a legmagasabb 
bért biztosítják. Szállás, 
utazás biztosított. Érd: 
06-30-511-4219.

CNC marósokat keresünk német-
országi munkahelyre Heidenhein 
vagy Phillips 432 vagy Siemens 
ismeretekkel, továbbá CNC eszter-
gályosokat Mazak vagy MoriSeiki 
Mapps vagy Phillips 432-es isme-
retekkel. Szállás biztosított, magas 
kereseti lehetőség! Előny fényképes 
szakmai önéletrajz. majsamunka@
indamail.hu 06-70/245-3955.

CO hegesztőket és hegeszteni tudó 
szerkezetlakatosokat keresünk 
vidéki munkára (Győr mellé, ott 
lakással) Érdeklődni: +36-30/937-
4157

gyakorlattal rendelkező gépkeze-
lőket keresünk homlokrakodóra és 
lánctalpas kotróra. Munkavégzés 
helye: Heves megye, bányászati 
terület (kőbánya). Bérezés: 1000-
1500 Ft/óra. Szállást szükség ese-
tén biztosítunk. Jelentkezni lehet a: 
06-70/505-6806

győri munkahelyre targoncáso-
kat, hegesztőket, lakatosokat fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk. Tel. 06-20/949-3036

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

Németországi házgyárba, vasbe-
tonszereléshez keresünk tapasz-
talt munkaerőt. 06-70/519-5793. 
Betonstaal-Bouw Kft.

Németországi munkavégzésre 
keresünk tapasztalattal rendel-
kező villanyszerelőket, azonna-
li kezdéssel. Német nyelvtudás 
előnyt jelent. Jelentkezni az aláb-
bi e-mail címen, ill. telefonszámon 
lehet: iroda@stahl-fabrik.hu 0036-
20/502-7447

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

M U N k a H e l Y e t  k e r e s

állást keresek Mátészalkán és 
vonzáskörzetében.  Házvezetőnői, 
idős gondozást, gyermekfelügyele-
tet vállalok. 06-30/419-6818

t á r s k e r e s é s

67/172/80 káros szenvedélytől 
mentes, ápolt férfi társát kere-
si nem dohányzó, szeretetet adni 
kapni tudó, házias hölgy szemé-
lyében 50-65 éves korig. Tel. 
06-30/651-9734

Ha nem kapja az 
újságot,  hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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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 profi lja 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 (SI_18_QW)

Raktáros-targoncás (SI_18_L)

CNC marós / esztergályos 
(SI_18_CNC)

Szerszámkészítő (lakatos) 
(SI_18_Wm)

Betanított gumitermék-gyártó 
(SI_18_GU)

Járműharmonika-gyártó 
hegesztő (SI_18_Sch)

Járműharmonika-gyártó 
betanított aluhajlító (SI_18_FB2)

Járműharmonika-gyártó 
varró (SI_18_FB3)

Járműharmonika-gyártó 
betanított szabász (SI_18_FB1)

Járműharmonika-gyártó 
betanított összeszerelő  

(SI_18_FB8)

Járműharmonika-gyártó 
betanított tömítő  (SI_18_FB5)

Értékesítő (közép-kelet európai régió) (SI_18_V_GU)
Folyamatmérnök (SI_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 fi zetés, stb.
- Számos rendezvény a kikapcsolódáshoz,

Tiszta, rendezett munkakörülmények.• 


